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 ناتاشانام کتاب : 

 نیاسمنویسنده : 

 کاری از رمان سیتی

 ما  تلگرام کانال

romancity@ 

 

 ایدی اینستاگرام 

Roman.City 

 

 وبسایت رمان سیتی

city.ir-Roman 
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 به نام خدا

 

 

 

 

 ناتاشاااااااااا

 

 اسمنی:  سندهینو

 

 

 خدا .. مردم.. ی... ا رونیب ادیناتاشا .. داره دل و رودم از تو حلقم م یریبگ گریجز ج یا _وشاین

 

 

 .. کننینه ..؟ همه دارن نگامون م ای یشیالل م_

 

 ...یکشیخواهر دوقلوتو م یچطور دار نینگاه کنن ..بزار همه بب_ وشاین

 . کننیاعزام م رویدارن ن یتا به بابا نگ زدیکه اون زبونتو مار م یا

 بود .. ینبود نونت نبود ..افغانستان رفتنت چ ابت

 

 ... کنهیسرهنگ داره نگامون م نی.. بب یداریبرنم یدست از لودگ نجامی..ا وشاین یریبم یا_

 

خوردند که  یمامانش و باباش چ دونمیبشم .. قربون قد بلندش ..نم شیعسل یاون چشا یمن فدا یکو... کجاست؟ ..اله_وشاین

 به خدا ... ... گرهیرو پس انداختن.. ج یناناز چنیهم

 

 ؟ ایهست یسرت نظام ری.. خ یشد دونیچاله م یالتا نیا نیچه طرز حرف زدنه ؟ ع نی..ا وشایخاک بر سرت ن _

 

 ... شدمینم ینظام اهمیکه من صد سال س نینبود رمونمسایت یخاک به گور تو .. اگه توو اون بابا_وشاین

 ؟یارتش ... ؟ عقده پسر داشت فرستهیدوتا دختر دسته گلشو م یک یما بگه مرد حساب یبابا نینبود به ا یکی اخه

 زیعز یناتاشا نیا فته رو ا یخمپاره م هی هویجنگه ؟..  یگیافغانستتان ..؟ نم مونیفرستاد گهیبه درک ..چرا د میشد یارتش حاال

 ؟ شهیم کهیت کهیکردت ... خدا بخواد ت

 

 .. بعدشم جنگ کجا بود .. االن مدتهاست که اونجا اروم شده ... یزی..چ یزبونم الل هیاااا گمشو _

 

اومدن گرفتن بردندت ..بال مال سرت اوردن  شونیدوازه متر یشایطالبان با اون ر یمردا یاره ارواح پدرت ... وقت_وشاین

 ...یمفهیم
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کالم  هی؟ خوب  یرو اعصاب من راه بر یهان ؟...اومد یاصال چرا اومد یایب خواستی... تو که دلت نم وشاین ایادب شد یب یلیخ_

 ... یاینم یگفتیبه بابا م

 

... بعدشم  ستیتو مرام ما ن ی.. نه جونم ..تک خور یکه همه افتخاراتو مداال رو خودت تنها تنها کوفت کن امی... ن یاهک_ وشاین

 ده؟یکم پز تو رو م یسر کچل من .. فکر کرد نیتو ا دیکوبیم کردیتا عمر داشتم بابا تو رو پوتک م

 

 مثل پدرم کلفت کرد صداشو

... ناتاشا اله ..ناتاشا بله ... نه خواهر من  ریبگ ادیاز ناتاشا  کمی...  فهی..صد تا پسر و حر مونهیمرد م هی نی..ع نیناتاشا رو بب _

 ... امیافغانستان شل وپل بشم پا به پات م نیعمرا بزارم ...شده تو ا ..

 

 

 دستشو انداخت دور گردنم دیخندمو د یحرفاش خندم گرفته بود .. وقت از

 لباتو ببند و بخند تا دندونات معلوم نشه... یقربون اون خنده هات برم .. ول یا_ وشاین

 

 چرا؟_

 

 اروم کرد صداشو

 بشه... دایدندونات خواستگار پ یاخه ممکنه واسه کرما_وشاین

 مشت زدم تو بازوش با

 دندون پر کرده هم ندارم ... هیگمشو تو هم ..من _

 

 ماست من ترش ... گهیم یاا معلومه ..کدوم بقال_وشاین

 

 با من نکن ... ایشوخ نی..... صد بار بت گفتم از ا گمایبهت م یزیچ هی وشاین _

 دو کلوم باش حرف زد .. شهی.. نم یریگیسگ پاچه م نیمرگته؟ ع اا چته_وشاین

 . فقط چپ چپ بش نگاه کردم ... ومدینم حرفم

 ...دیخند زین ببرنتا . و ر ایب کنیطالبانم رقبت نم گهی..د شهینکن قربونت برم چشات فل م_وشاین

 ... چوندمیشستشو گرفتمو پ انگشت

 زهر مار ..._

 ییییی..ولم کن...انگشتم.. وا ی.. آ یبخند کمی خواستمیولم کن ناتا ..جون خودت م یآ یآ_ وشاین

 بگو غلط کردم تا ولت کنم..._

 .. ستین ینظام هیعمرا ..تو مرام _

 کردم شریدستمو ب فشار

 ... یخوردم .. .. آ زیچ ی..غلط کردم .. آ یآ_

 خنده مرده بودم .. از

 دمیرو شن ینیسرهنگ ام یصدا هوی

 ... شیبه هم ..ولش کن شستشو شکوند نیداد ریباز شما دوقلو ها گ_

 خنده شستشو ول کردم . با

 گفت: یبا لحن مسخره ا وشاین

 ... نیدیشمر زل جوشن نجات م نیمنو از دست ا شهی.. که هم نینیبب تونیاز جون ریخدا عمرتون بده .. خ یا_

 کرد و گفت یخنده ا سرهنگ

 .. نیپری؟.. حتما تو خونه هم مدام به هم م کشهیم یچ مساریاز دست شما دو تا ت_

 .. میکشینم یچ مسارمونیاا بگو ما از دست بابا ت_ وشاین

 باش .. دایب 4الطلوع ساعت  صبح

 تا زهر مار ... 222تا کوفت ...  222تا شنا .. 222..  یصبح گاه ورزش
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 عدشم... وب میواسه صبحونه سق بزن دهینون خشک م کهیت هی بعدم

 

 بهش رفتم... یزدم تو پهلوش و چشم غره ا هوی

 پهلوشو گرفت وشاین

 ؟... گمیچته خوب مگه دروغ م _

 

 قرمز شده بود ... اوردیکه به خودش م یاز فشار لشی.. اما صورت خوش است رهیجلو خودشو بگ کردیم یسع سرهنگ

 ... گاهیبه پا رسمیم میکه کم کم دار نیخوب ..بسه ..کمربندتونو ببند_

 

 .. میوقته بست یلیما که کمرشلوارمونو خ_ وشاین

 اااا ااااااا وششششاااااایلب گفتم :ن ریز

 

 

 جججاااااااااا اااا ااااااا اااااانننن ننننن_وشاین

 خنده واز کنارمون گذشت و نشست سر جاش ... ریزد ز یپق رهینتونست خودشو بگ گهید سرهنگ

 ..؟ یبود به سرهنگ گفت یچه چرت و پرت نیخاک تو سرت ...ا_

 

 یارتش یتنبونا نیکه ا میصاب مرده رو نزن یکمرا نیکمر بندمون باز باشه ... اگه ا شهیبخدا دروغ نگفتم ؟...مگه م_وشاین

 گلوگشاد . سه سوته از پامون افتاده ...

 وصله .. نه کمر تنبونت ... مایکمر بنده که به هواپ نیخره ..منظورش ا_

 خودش و گفت دست زد تو سر با

 سوار نشده ... ارهیدختره تو عمرش ط نیا گهیشد؟ حتما با خودش م یچ یدیخاک تو گورم... ابروم رفت ... د یوا_

 

 بودم . اشیخل باز نی.. عاشق هم دمیاز خنده مترک داشتم

 ... میبه هم نداشت یشباهت یاما از لحاظ اخالق میهم سان بود یدوقلوها

 ... شدیاب کنه .. و موفق هم م یو مسخره باز یمنو با لودگ یاخالق خشک و جد خی کردیم یسع شهیهم وشاین

 

 ؟یداره ها بگو چ یحسن هیارتش افغانستان  نیا یول گمیم_ وشاین

 ؟یچ_

عالوه بر  شونیعاد یشون هم مثل زنا یارتش ی... جون خودت فکر کردم زنا ستین یدمشون گرم از چادرو چاغچول خبر _وشاین

مقنعه هم  نیمثل مال مرداست .. اگه ا فرمشونیاما انگار ازاد تر از ما هستن .. اون زننیروبنده هم م میما دارکه  یچادر

 ..... ایخارجک نیا نهویع میشدیبود ... م یعال گهید شدنیم الیخیب

 ؟یندار یا گهی؟ امر د یچ گهید_

که  یبود اسم ضعفه ا یافغانستان به خصوص ژنرال .... ااا ژنرال ...چ یایژنراال و ارتش یاز تمام خواستمینه ..فقط م_وشاین

 دستش ؟ ریز میقراره بر

 

 ،یژنرال خاتول محمد زا_

نشون  یباطل طالبان خود هینبرد حق عل یاها ن بخصوص خاتون جون که ما رو دعوت کردند که در رکابشون در جبهه ها_وشاین

 کمال تشکر رو دارم ...و میبد

 .. گهیبس د_

 ... امیاز خجالتش در م یحساب نمشینه جون من بزار بب_وشاین

 .. ترسنی..همه ازش م هیزن خشن یلی.. مگن خ ایاریدر ن یبدبخت جلوش لودگ_

 ... کنمیبه دوئل روشو کم م کنمیباشه .. دعوتش م یک فهیض_وشاین
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 یایکه به حرمتش مسخره باز شناسهیبابامونو نم ی.. کس ستین رانیا گهید نجای.. ا ایاریدرن یبهت گفته باشما ..خر باز وشاین_

 تو رو ببخشه ها ...

 

 گرفت و گفت یخنده دار گوریبه غبغب انداخت و ف یباد

زدن ندارند نه اسم و رسم پاپامون  کیو عضله جرئت ج کلیه نی... همه از ترس ا گهید نییپا اریقربونت برم... عزتمونو ن _

... 

 که به خودش گرفته بود خندم گرفت... یا افهیق از

 گم؟ی..مگه دروغ م یهر هرهر .. رو اب بخند_وشاین

 خوشتراشش کردمو گفتم کلیبه ه ینگاه

 ... رنیبترسن واسش غشو ضعف م کلیه نیاز اونکه از شترینه ...اما فکر کنم ب_

 زد و گفت یگنده ا شخندین وشاین

 ...کردمیفکر و م نیهم قربونت برم خواهر .. نظر لطفته .. خودمم_

 اندامه حرووم بشه اخه.. نیا فیبرم تو کار شولباس .. ح خوامیم میخالص شد تیمامور نیاگه از ا شاهللیا

 گرفت .. لی.. چه خودشو تحو نهیقزو یسنگه پا ستیخوبه خوبه ...رو که ن_

 یمن یرفته هم سلول ادتی..انگار  گهید رمیگیم لیدر واقع دارم تورم تحو کنمیم فیمن اگه از خودم تعر وونهید_وشاین

 .. میشی..بخدا هم پولش خوبه ..هم معروف م میمانکن ش میبر ای.. ب ستیاندام ن نیا فیح ی...جد

 

 .. ادیبدش م زایچ نیچقدر از ا یدونیبابا سر از تنمون جدا کنه .. تو که م یخوای.. م یچ گهید_

 

و  میدیسن رس نی....من و تو رو آواره افغانستان کرده ... .. تو رو خدا به ا کرده یکاراشه که منو عقده ا نید هم _وشاین

 بپوشم و واسه خودم بخونم زایچ نیبار از ا هی.. به دلم موند  میبپوش یمامان یاز اون گل درشتا ینیچ نیبار دامن چ هینذاشت 

 دار نیدار چ نیچ پوشمیم دامن

 ستگاهیتا دم ا دمیجا قر م نیا از

 بغلم کن مامانجون

 ام کن یتاکس سوار

 گرونه یتاکس اگه

 قرونه .. هی اتوبوس

 

 ... کنهیداره چپ چپ نگات م یخانم جهاد نی...بب وونهید یخونیم هیچ گهیچرت و پرتا د نیا_

 .. یچ یعنی دنیعقده دامن نپوش فهمهیکه نم نینگام کنه که چشاش چپ شه .. ا یچپک نقدریبزار ا _وشاین

 ایدامن هند نیاز هم یکیداشت واسه خودش  دمیروز خودم د اون

 ... شهیخالدونت مشخص م یباال تا ف رهیکامل م یدیباش قر م یکه وقت نای.. هم دیخریم

 .. خرمیخوشگلشو م هیخودم برات  می.. بزاربرس فهمهی.. م تیترب یب واشی_

 .. تو رو خدا .... بگو مرگ ناتاشا ... یگیراست م_ وشاین

 برو گمشو ...مرگ خودت .. اصال حرفم پس گرفتم ... _

 ... دیمحکم دستامو چسب وشاین

 درشتم توش باشه ... خواهش . یبرام بخر .. گال اشوی ینیچ نیاز اون چ یکی..تو رو خدا  شاهللیغلط کردم .. مرگ خودم ا_

 میبستیکمر بند مونو م داشتم

کنده شده بود  مایکف اون ......دم هواپ میو من افتاد وشایکه ن یبه شدت تکون خورد طور مایاومدو هواپ یوحشتناک یصدا که

 رو گرفتم ... یصندل هی... پا شدیپرت م رونیبه سرعت به ب زیو همه چ

 .... عی.. سر نی.. چتراتونو باز کن رونیب دی.. بپر میکنیسقوط م میداد زد دار سرهنگ

 داد گفتمنو گرفته بود با  یکه پا وشاین

 ارزو داشتم .. اهنوزی.. خدا یناتاشا که جوون مرگم کرد یریبم یا _

 .. بعد چترتو باز کن ... رونیب میشیم دهی.. با هم کش کنمی.. با شماره سه دستمو ول م وشایخفه شو ن_

 خونه ولش کردم ... هیچترم کجا بود .... گفتم هوا افتاب_ وشاین
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 .. ستین یاالن وقت مسخره باز وین_

 ..من چتر نجات ندارم .. گمینم یبخدا ناتاشا الک_ وشاین

 ... ستیچتر نجات همراش ن یکوله پشت گهیراست م دمیسرمو برگردوندم د یبدبخت با

 

 وشایمنو ن میتو اسمون .. مونده بود شدندیپرت م مایشده در هواپ جادیو از سوارخ ا کردندیخودشونو رها م یکی یکیها  بچه

 وسرهنگ ...

 

 

 روتن و بدنمون بود ... ی.... فشار بدکردیبا سر داشت سقوط م مایهواپ

رو  وشاین یاش دستا گهیدست د هیخم شد... با  مایدستشو گرفت به بدنه هواپ هیخودشو به ما رسوند ... یبا چاالک سرهنگ

 چتر نداره ... وشایبود ن دهی.. انگار فهم دیرو به سمت خودش کش وشایمحکم گرفت و با قدرت ن

نمونده ...  نیبا زم یفاصله ا گهیبپر د عی.. ناتاشا .. تو هم سر رونیب میپری.. با شماره سه م ریمحکم منو بگ_سرهنگ

1...2...3... 

 

 رونیبود به سمت ب دهیاون چسب کلیحلقه کرده و محکم به بدن خوش ه ینیکه دستاشو دور گردن سرهنگ ام یدر حال وشاین

 پرتاب شد ..

 

تو اسمون معلق شدم ... دکمه چترم و زدم ....چتر باز شد از سرعتم کم شد و  یدستامو رها کردم . و تو چشم بر هم زدن منم

 اومدم ... نییپا نیبه سمت زم یبه اروم

 دیپهن اون گذاشته بود .. تا منو د یکه پاهاشودور بدن سرهنگ حلقه کرده بود و سرشو رو شونه ها وشایافتاد به ن چشمم

 تو هوا برام فرستاد که منظورشو خوب گرفتم .. یبرام زد و بوسه ا یچشمک

 

 یوشایسخت واسه سرهنگ بدبخت و.ن هیتنب هیو  دنیتو گروه حتما الپرتمونو م یجاسوسا نیپامون برسه به زم دونستمیم

 ... رنیگیمن در نظر م طونیش

 

 ... کردندیم کیبهمون شل نییخدا داشتن از پا ایاز بغل صورتم رد شد ..  یگلوله ا هویفکرا بودم که  نیهم تو

 داد زد سرهنگ

 ... رنیهدفتون بگ دی.. نزار نیچتراتونوحرکت بد_

 گروه خورد و جا به جا کشته شد ... یاز ستوانا یکیبه سر  رایاز ت یکیموقع  همون

 ... شدیتر م قیاونا دق یریهدف گ میرفتیتر م نییبه پاش خورد .. هر چه پا ریت گهید یکی

 ... کردمیم تیو اونطرف هدا نطرفیمثل سرهنگ چترموبه ا من

 

 نیرو زم زیخ هیچتر واز بدن سرهنگ جدا کرد و هر دو با  یاز بدن سرهنگ فاصله گرفت و بندا یکم وشاین نیزم یکاینزد

 ... دندیخواب

 

 شدم ... زیخ مین نیبدنم جدا کردمو و رو زم .. کولمو از دمیرس نیبه زم یچیحرکت مارپ هیبا  منم

نبود که نتونن ادامه  یشده بودند اما زخمشون طور یهم زخم گهیاز بچه ها کشته شده بود چهار نفر د یکیرو شکر فقط  خدا

 بدند ...

 

 ... رسهیم یکمک یرویاالن ن دیریسمت اون تپه ها سنگر بگ دیداد زد .. بر سرهنگ

 ... میسمت دو تا تپه رفت هی زیخ نهیس یهمگ

 منو در اورد ... یخودشو به من رسوند و ادا وشاین

 سرت ... رینه؟ .. اوظاع ارومه خ ستین یکه از جنگ خبر_

 ... نیکرد ی.. تو که برات بد نشد .. خوب با سرهنگ چتر باز زنمتایسر به سرم نزار م وین_

 ... یچتر باز یبارم تو باش بر هیخواهر ... شاهللیکنه ا بتیداد خدا نص یچه حال یدونینم گرشویج یوا_ وشاین
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 داره ... یچه حال یچتر باز یفهمیخواهرا الپورتتو که دادند .. اون وقت م نیپادگان .. ا میخفه ..بدبخت بزار برس_

ادکلونش داشت  یداغ داغ .. بو یداشت .. وا یناتا چه اغوش گرم یدونی.. نم ستیبرام مهم ن گهیسرمم ببرن د _ وشاین

 ... کردیم وونمید

 

 .. حواستو جمع کن ... میرگبار ریز ینیبی..نم رونیب ایب ایاحمق از رو_

 

 ... یانداز ریبه ت میشروع کرد مونیکمر ی.. با کلتا میدیتپه رس کنار

ر و صورتشونو پوشونده هم س ی.. با دقت .. چند نفرشونو که حساب می.. نشونه گرفت میزدیکار دو تامون حرف اول و م نیا تو

 ... میبودند به درک فرستاد

شد ...  دایپ ینظام ییصحرا نیواسمون نمونده بود که سر وکله چند تا ماش یفشنگ گهیهم از اونطرف ....د هیو بق سرهنگ

 یدزدک وشاین `````````````قطع شد ...  یراندازیت ینگذشت که صدا یبه اونا ... چند ساعت میرو سپرد هیو بق نیرو زم مینشست

 زدنتو هواوبشکن  دیپر هویو  دیکش یسرک

 هی.. با  کنهیم یزیباز داره ابرو ر دمیزن خاتون جون ...گل بهسره..د ریولهخاتون جون ...تاج سره خاتون جون ..ش یول ا یا_

 حرکت دست گذاشتم رو دهنشو نشوندمش ..

...کف دستمو گاز گرفت و راه دهنشوباز کرد و  ستیراننیا نجای.. نگفتم ا اریدر ن ایمسخره باز نیاز ا نجایبتمرگ ..مگه نگفتم ا_

 ینشونبدم زرت یسرهنگ خود نیجلو ا کمی امی.. تا م کنمیم قیبابا ولم کن .. دارم خاتون و تشو_ وشای..ن دیکش یقینفس عم

 تو پر و بالم ... یزنیم

 کمیپچ پچ ... یو با جهاد کنهیچطور داره نگات م یانصار نی.. بب یکنیم نایفقط خودتو مضحکه دستا ایلودگ نیبا ا وونهیاخه د_

 باش ... یجد

محکم و  ینی...سرهنگ ام میستادی... ااا خاتون جون اومد ...خبر دار ا ستیزر بزنن . اصال برام مهم ن خوانیم یبزار هر چ_

به ما  شیداد .. ما هم پشت بند اون ...خاتون ازاد باش داد و با لهجه بامزهافغان یمسالم نظا ستادویژنرال خاتون ا یاستوار جلو

 ... واریبه د چسبونتشیم هیاعالم نهویبزنه ع کیالمصب .. فکر کنم تا شوهرشج یکلیو ه قدعجب _وشایخوشامد گفت ...ن

 ییواسه مانطق خوشامد گو یتو واستاد رنیمیم یزیبدبختا دارن از خونر نیا فهیبگو اخه ض_وشایها ...ن فهمهیزر نزن م_

 ستادیا وشاین یمحکم به سمت ما اومد و جلو یلحظه خاتون انگار متوجه پچ پچ ما شده باشه باقدما نی...تو همیگیم

 لیاسمفام_..خاتون

 اءیشهر.. کشور.. غذا.. اش_وشاین

 نگاهکرد وشایبه ن تیبا عصبان خاتون

 وشایستوان ن شونیا_...سرهنگ  دیاوریب ماندلقکینه برا دیبه ما بده تانیافراد زبدقرار بود  ه؟سرهنگیمنو دست انداخت_

ژنرالدارد  کیکه  یدر وقت داندینم ی.. ستوان شما حت دیا یاما به نظر نم_افراد ما هستند ...خاتون  نیاز کارامد تر ینادر

...سرهنگ  دی.. از ناتاشا بپرس کردمیبه خدا همه حرفاتون و گوشم_ وشای...ن دحواسش به او باش ستیبا کندیصحبت م

 جلو رفت و احترام گذاشت وشایبله ..قربان ...ن_وشای...ن دیاحترامکن ی.. به ژنرال ادا یستوان نادر_

و گفت: داد  وشایاز خشمش کم شده بودازاد باش به ن یدر خدمت شماست ژنرال ...خاتون که انگار کم ینادر وشایستوانن_

 یدوره اموزش دی..از فردا با ستین یمسخره باز یبرا ییارتش است .. در ارتش جا نجای.. ا اوریها در ن یدلقک باز نیاز ا گرید

 ستی..شما با خوردینم نجایبه درد ا یدهایکه د یدوره ا_..خاتون میدیژنرال ما که دوره د اخاتون جون .. ا_ وشای..ن دینیرا بب

 یزیباز خواستچ وشای..ن دیاوریطاقت ب ییکایامر انینظام یطالبان و از طرف یدر مقابلگروهکها دیتا بتوان دیدوره را بگذران نیا

 دیکش یغیج هویاز بغل پاش گرفتم ... یشگونیبگه که اروم ن

 به سمت ما برگشت رفتیحرفش باز خاتون که داشت م نی...با ا نکبتیمگه ازار دار_

....سرهنگ  یکن زیتمام توالتها را تم دیهفته با کیکن .. تا  یخودتو به قسمت نظافت خانه معرف میدیدگان که رستو... ..بهپا_

 دینظر کن دی.. لطفاتجدستیستوان ن کیدر شان  هیتنب نیژنرال .. ا_

 ادشی نجاینگرفته اند سرهنگ ...اما من ا ادیرو  یستوان شمااداب نظام_..خاتون  گنیم نیقربونش برم .. مرد به ا یا_وشاین

از  گهید دمستوانی..من به شما قول م دیریبگ دهیرو ند نباریژنرال لطفا ا_...سرهنگ  ستین یمسخرهباز ی.. ارتش جا دهمیم

.. به  دیرو سوار کن ی.. افراد زخم میبرو_...خاتون  شهیتکرار نم گهیژنرال د گهیمراست _ وشایاشتباهات نکنه ..ن نیا

و  میشد ونیکام هسواریشد و رفت .. ما هم همراه سرهنگ و بق نیسوار ماش یا گهیحرف د چیه ی...ب دیبرسون گاهیدرمانگاه پا

 ... دمیخند وشایبه ن یراه کل ی..تو میرفت گاهیبه سمت پا



Roman-City.ir 
 ناتاشا رمان

 

https://telegram.me/romancity 9 

 

 یتمام توالتا رو بشور دیتو سرت با...خاک  ههفتهیتا  ی.. حاال برو بکش .. وا اریدر ن یچقد بهت گفتم جلو ژنرال مسخره باز_

.... نکبت حاال بخاطرتو من  شدینم یجور نیا ینگرفته بود شگونمیببند .. همش تقصر تو بود .. اگه ن شتویخفه .. ن _وشای...ن

 .... ییبرم گه شو دیبا

 

 یم یاون دلت ..که هر چ رهیبگ گریجز ج_وشایژنراله ...ن نیادمت کنه هم رهویبتونه حال تو روبگ یکیدلم خنک شد ... اگه _

 نشناخته ... وشارویدارم براش .. هنوز ن رهیکه بتونه حال منو بگ ینشده کس دهییکشم ازتوه...از مادر زا

مون معلومه  مایبه ارامش .. ازسقوط هواپ_وشایباارامش بگذره ...ن میینجایکه ا یکسالی نیلطفا .. بزار ا اریدر ن یخر باز وین_

 انتظارمونه...در یچه ارامش

گله گوله داره  شیتونیخوشرنگ ز یاز چشما دمید هوی _وشایمجبورت نکرده بود ..ن ی.. کس یاین یخواستیبس کن غر غراتو م_

 ...صورتشو با دو تا دستام گرفتم و برش گردوندم رو به خودم نییپا ادیاشک م

 ؟یکنیم هیگر یاخه چرا دار وونهیزشته ... د ؟یکنیم هیگریدار وشا؟ین _

 ... اروم اشکاشو پاککردم اما انگار تازه بغضش سر باز کرده بود ...وشاین

 ی.. خجالت بکش مگه بچه شد کنهیسرهنگ داره نگات م نینکن .. تو رو خدا .. بب هی.. گر وشایدلم .. ن زیقربونت برم عز_

.. اصال به تو چه .. توکه دلت خنک  خوادیدلم م...  کننیم هیباال گفت:مگه فقط بچه ها گر دیکشیم شوینیکه ب یدر حال وشای..ن

 من ناراحت بشم .. شهیم

 کردم ... باورت شد؟ یمنشوخ وونهید_

 ..؟یاستراحت کن یکنم و تو لم بد ییهفته گهشو هیتا  ییمن تنها ادیاره .. چطور دلت م_ وشاین

 ؟ نهیمشکلت ا_

 اره_وشاین

 و من کمکتنکنم؟ یبش هی.. تا حاال شده تنب یکن یباز لمیتمساحتو .. الزم نبود ف یناشکایپاک کن ا_

 .. دیزد و گونه هامو بوس یشخندین وشای..ن قیچه تشو هی..چه تو تنب میبا هم بود شهیارتش هم میکه رفت یسال 5 نیا تو

 تو... یتو .. عشق من ی..سنبلتوی...گل یفدات بشم ...خواهر خودم_

 میبه پادگان اروم و ساکت سر جامون نشست دنیچشم قربان ...تا رس _وشای..ن گهیاااا برو اونور ..خودتو لوس نکن د_

رفته بود ... باز خوب  نیاز ب مایتوسقوط هواپ مونیشخص یالیاومدم ...تمام وسا رونیب نی.. از ماش ستادنیاز حرکت ا نای...ماش

هم  ارنیب لبرامونیجلو اومد و ما رو به سمت خوابگاه برد تا هم وسا ی...سرگرد افغانمیشلوارمونگذاشت بیبو پوال مونو تو ج

 ...چشاشو ..قدتخمک خربزه ست ... نگاه ...نگاه... هینگلیچه ف_ وشایتختامونو نشونمون بده.....ن

 ؟یعادت زشتت بردار نیدست از ا یخوایم ی....ک یکنیم گرانومسخرهید یطور نیزشته ا یلیبس کن...خ وین _

 کرد .. ریروح پاکمو تسخ طانیلحظه ش هی..  یمنو عفو کنخواهر روحان_ وشاین

 ی.. کل نمشیاااا خودش بهت گفت ... اگهبب_ وشای..ن یشاگرد شتیپ ادیچند ساعت م یروز طونبدبختیاره جون خودت .. ش_

 نیکه مردم همش دنبال بهتر یدونی... م ندارمینگه من استادشم ..... اخه حوصله شاگرد اضاف یبش سفارش کردم به کس

 استادن...باحرص گفتم:

 هوا زد تو سرمو وفرارکرد و گفت: ی...ب نهیقزو یسنگ پا ستیرو کهن _

 رمشیتا بگ دمییسنگ پا بودنبهتره از چلمنگ بودنه خواهر من .....دنبالش دو _

...  یمونث یمن .. انگارپاک فراموش کردمرد کدومه خواهر _وشایواستا ...ن ی... اگه مرد سایبدم .. وا نشونتیچلمنگ هی_

تو  دیچی...پ دییدویم خوندویرو بلند با اهنگ م نای.....ا ییایح یچقده تو ب گفتنییایو ح یگفتن ..شرم یگفتن ..مرد یمونث....زن

 یدرد گرفت ..صدا ی... کمرم حساب نیسخت وپهن شدم رو زم زیچ هیمحکم خوردم به  هویراهرو ... دنبالش رفتم ... که  هی

 دیچیخاتون تو گوشم پ

 نشد؟ تونیزیسردار هاکان چ _

 نه ژنرال_سردار

در  الیخیب دیکه دار ستیسالن ورزش نجای... مگر ا گهید یمسخره باز هی... بازهم  وشای.... بازهم شما ستوان ن _ژنرال

 ؟ دییدویانم

خشن  یمحکم و کم ینگاه کردم ...چهره ا یجیبا گ ستادهبودیا یدار کلیو ه دهیبلند کردم... به خاتون که کنار مرد ورز سرمو

بود انگار هرلحظه به  یبیدرشتش رنگ عج یبودم ... چشما دهیند یجذاب نیبه ا یداشت .تو عمرم مرد ییمن چه چشما ی... خدا

نشو  کیکه به من نزد دادیکه بود با اون برق برندهنگاهش به ادم اخطار م یهر چ دونمیم.. سبز ...نی.. عسل ومدیدر م یرنگ

...لباش که اونقدر برجستهوخوش حالت  دادیکرده بود ..صاف و براق چشم ادمو نوازش م غهی...صورت برنزشو انگار تازه سهت
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 چیوقت به چهره ه چیشدم .. من که ه ینطوریا رامن ... معذرت ... چ یخدا ی...وا شیببوس خواستیدلت م اریاخت یبود که ب

 .. پس چم شده .؟ دادمیمن تیاهم یمرد

که برات درنظر گرفته بودم نگذشته است ... بلند شو  یا هیبلند شو ... هنوز چند ساعت از تنب ؟یده یچرا جواب نم _ژنرال

خواهر  نیهستم . ا وشایژنرال ... من ن_وشای...ن ومدیکه به سرعت از پشتژنرال به سمت من م دمیرو د وشای...ن

 ی...باارنج کوبوندم تو پهلوش ..و سع دهیند یپیخوشت نیسرداربه ا رششکه شده . اخه تو عم دیشدوقلومناتاشاست ...ببخ

نگرفته است .. پس مجبورم هر دوتون رو  ادیرو  یمثل تو ادب نظام نمیجالب است . ا_بلند شم ...ژنرال  نیکردم از رو زم

 دو ماه_نهتو رو خدا ...ژنرال _وشای...ن دیکنیم زیها رو تم ییماه هر روز دستشو کیهفته .. کی ی.به جاهکنمیتنب

 سهماه دشی... فقط نکن دیشما بگ یچشم .. هر چ_وشاین

 موی.هر دو با هم احترامگذاشت دیکن یاالن خودتونو به قسمت نظافت معرف نیهم_ ژنرال

 چشم_

...چه مرگم شده بود  نییپا ختیر ی.با همون نگاه قلبم هرانداختیهاکان برگشت و گذرا به من نگاه رفتندیداشند م یوقت

هههه هه _وشایبود اما حاال ...ن دهینلرز یوقت دست و دلم واسه مرد چیکه از خدا عمر گرفته بودم ه یسال25 نیی...تو ا

نداره  تی...بابا حتما صاحاب داره .. زشته ... خوب یکنینگاش م دوزهیگرسنه که به بره چشمم ی..چته ؟مثل گرگ یییی ییییووووو

 شده ... یخواهر حاال چ یکردی... تو که قبال واسه من موعظه م یبزن دیناموس مردومود

روتو برم .. مثل  _وشای...ن نایبه ا خوردمیدنبالت بدووم نم یتو بود .. اگه مجبورم نکرده بود ری.. همش تقص وشایاا گمشون_

 .. یطلب کار زمیچ هیهفته من شد دوماها...  هی هیتنب یبخاطر جناب عال نکهیا

 بود ... ینیبه هم ....سرهنگام نیداد ریباز شما دوتا گ هیچ_

تا دو ماه گالب به روتون  دیهفته با هی ی... واسهخاطر خانم به جا ستین یزیاره واسه تو چ_وشایسرهنگ ...ن ستین یزیچ_

 ؟یاخه واسه چ_بکشم ...سرهنگ  یتوالت ط

درشتشو بروبرمحو تماشاش  یزل زد تو چشما یسردارتون ...بعدم بدون عذرخواه نیخانم محکم خودشو مالونده به ا_وشاین

 رمشخودشویکه بگ ویبرداشتم طرف ن زیبردم خ ادیلحظه حضور سرهنگ و از  هیشدم که  ینقدرعصبانیا وشاین یشده .با حرفا

بخنده ... سرهنگ نذار  کمیتم سرهنگم ..خواس کردمیه ... غلط کردم ناتا شوخیام یعمر بن ای_وشایکرد ...ن میپشت سرهنگ قا

 ... رهیمنو بگ

.... باهر دوتونم ... خجالت  دیبس کن_...سرهنگ کاریچ خوادیمثل تو داشته باشه دشمن م ی... ادم خواهر یشعور یب یلیخ_

روز از اومدنمون نگذشته  هی...هنوز  دیکشورمونو ببر یابرو دیخواینامیا ی.. جلو دیرانیممتاز ا یداره .. ... شما االن نمونه ها

..  دیکنیکل کل م دیباز دار نمیبه حال جفتتوناگه بب یکن....وا یاز ناتاشا عذر خواه وشای...ن دیهمهبرنامه درست کرد نیا

چشم _وشایحرفشو خورد ...ن هیبق وشای...با نگاه پر جذبه سرهنگ ن میما که ازخدامونه برگرد_وشای....نرانیا گردونمیبرتون م

 ...یشیم یعصبان یخودیب یفقط قصد خندوندن تو رو داره ..پس چرا ه وشاین یدونیتو که م _هنگ...سر

من سالهاست با خانواده شما اشنا هستم ... اونقدر شناخت روتون  _منو جلو شما برد ...سرهنگ  یحرفاش ابرو نیاما اون با ا_

 هی....نگران تنبیبهتر بدون دیتوبا نوی... ا کنهیم یچه موقع شوخ زنهیحرف م یداره جد وشایچه موقعه ن دونمیدارمکه من م

 کنمیتونو لغو م هی.. خودم تنب دیاریدر ن یژنرالم مسخره باز ی. جلو دیانجام بد وهفته کا رتون هی..  دیتونم نباش

 نمناتاشاجو_وشایپنهان کرد و رفت ...ن یسرهنگ ...سرهنگ خندشو پشت سرفه ا یجلتنمنیلیخ_وشای...ن

 ... خوامیناتا خوشگلم .. قربونت برم ...معذرت م_وشایزهر مار ...ن_

... بگو  یبخشیزود م وشاتوین دونمیم یتوگل_ وشایببخشمت ...ن یعذر خواه هیبا  یبعد توقع دار یکنیم یخوب گند کار_

 ..بگو ..یدیبخش

_..... 

....از حرفش خندم یواسمنخر یو اون دامن خوشگله رو که قول داد ی.. معذرت...تو رو خدا نکنه منو نبخش گهیبگو د_وشاین

 گرفت..

 ؟ گهید یدی... پس منو بخش یدیاااهان خند_وشای...ن یکنیخوتوموش م یروباه مکار پس بگو بخاطر دامن دار یا_

 فبود ...از کدوم طر یخستم ... راست یلیخوابگاه که خ میزود بر ایبکنم... ب تونمیکار م یاره .. نبخشمتچ_

رفت و با لحن  شدیکه داشت رد م ی...به سمت سرباز پرسمیم یافغان یبایخانم ز نیقربون تو خواهر گلم .. االن از ا _وشاین

 گفت: یخنده دار

 ان بر است ؟ ایبر است  نیخوابگاهمانکدام بر است ...؟ از ا_

 سالن رو نشونداد .. یبا دست انتها زن

 ..... میکنیتشکر م یلیبر است .. خ نیاز ا ندیگویخواهر م_وشاین
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 ؟یاریدر م یمسخره باز یبازدار _

 ی... آ ا او .....رو عوضش کنیوجا یحرف بزن یکم رسم هی هی... فقط کافگهیزنمدیحرف م ینه به جان خودم ..دارم افغان_وشاین

 ... نی..هم

 خوابگاه یبه سو شیبه چشم .. پ یا_وشایخستم..ن یلی..خ میبر ایب_

از سربازان  ی. گروه خوردیدوطبقه به چشم م ی. سالن بزرگ پراز تخت ها میرو باز کرد ی.در بزرگ اهن میت خوابگاه رفتسم به

 وشایو تعجب به منون رتیدر حال گپ زدن ومرتب کردن تخت هاشون بودند. با ورود ما همهمه قطع شد همه با ح یدختر افغان

باز  رتیاندازمون دهن همه از ح یبه خاطرشباهت ب میشدیم یکنار هم وارد مجلس ما.حقم داشتند . هر وقت  کردندینگاه م

 نجایشبا ترسمی.نکنه ادم خورن ...من مزهیریداره اب از لب و لوچشون م نی. بب خورنمونیخدا ناتاشا االنم ای_وشای..ن موندیم

 بخوابم ...

 ...؟؟ ی... باز شروع کرد وشاین_

 یزنیم یبلکه لب صاب مردت به خنده وا بشهاما تو ه ارمیرو در م ایمسخره باز نیبخند . من ا کمی ااا گند اخالق ...خوب _وشاین

 تو ذوقم ...

اااا _وشایشده...ن یواسم تکرار گهید یدر اورد ایمسخره باز نینه من .. از بس ازا زیمزه هاتو بزار واسه سرهنگ بر_

 نوی...ا رهینخندتا دهنت بو گند بگ نقدری.استمین وشایکردم بخندونمت ن یسع گهیبار د هیاحد و واحد اگه  ی.. بخدا ه؟ینطوریا

 ی.خسته و کوفته رفتم رو تخت کنار کردیدرد م ی...سرم بد جور تختااز  یکیگفت و به حالت قهر رفت سمت 

مد که به مادر قول دادم او ادمی هویکه از بدو ورودمون افتاده بود فکرکردم.  یی...چشمامو بستم . به اتفاقادمیوشاخوابین

که سرم محکم خورد به  میریبا مادر تماس بگ دیبگم با وشایشدم که به ن هوابلندی.بمیبهشون زنگ بزن میدیرس یوقت

 ... دهیپس م ایدن نیشکوندنو تو هم دلیادم جزا گنی. م یخدا چقدر تو بزرگ یاخ جون دلم خنک شد . ا_وشای...نییتختباال

. تاازم  هیمگه الک _وشای.ن میبه مادر زنگ بزن میکن دایتلفن پ هی می.. بلند شو بر وشایکنه ن کارتیبگم خدا چ یسرم ... ا یآ _

 محاله قدم از قدم بردارم...عمرا... ینکن یعذر خواه

 یمنوشکست یا شهی.تو قلب ش ینگفت یچیه_وشایکنم .ن یبهتنگفتم که حاال بخوام عذر خواه یزیگمشو . من که چ_

 نداشتم. اشویووااااههههرررر.اصال حوصله لودگخووو

 کجا؟_وشای.ن میخوب شد . بلند شو بر خوامحاالیمعذرت م_

 بپرسم. یزیچ هیخواهر افغان  نی. بزار اول از ا میباشه منامادم بر_وشایسر قبر من .ن_

 ؟یبپرسیچ_

 فروشنیکجا خرما م نمیبب خواستمیم_وشاین

 ؟یخرما؟ واسه چ_

 ....یبریخوایم یمگه نگفت گهیخوبواسه سر قبر تو د_ووشاین

 

 ششاااا ووووششینن_

 ججج جااا ااااااننن مم ممم خخ خوااهر_وشاین

 

 وشای.ن میزنگ بزن هیبه مامان  میبر اینکن . باشه دختر خوب.ب تمیاذ کنمیخواهش م وشاین شهیبه خدا سرم داره منفجر م_

قطع شدن  یارتباطیچون خطا میریبا مادر تماس بگ میتونیبه عرضت برسونم که نم دیا.اما بخواهرمیگفتیاز اول م نویباشه ا_

 .شنیدرست م یتا ک ستی.معلوم ن

دل مامانمون تا خواست از هزار راه عبور کنه .توسط پدربزرگوارمون  گهینه د_وشای.نزهی. چرا؟ حاال مامان دلش هزارراه م یوا_

 متوقف شد .

 

 ؟یچ یعنی... یگیااا چرا چرت و پرت م_

 .؟ یدیم ریبه من چرا گ یمضمن شد یتو االندچار خنگ_وشاین

 یدی.. فهمینگران باش خوادیبه مادر داده . نم دنمونویتماس گرفته... بابا هم خبر رس رانیتوا گاهمونیسرهنگ با پا گمیم دارم

 حاال .؟

اطراف برام نا مفهوم شد  ی.کم کم صداها شدیباز نم . چشماماز درد سر دمیاروم شدم دوباره رو تختم خواب یحرفاش کم نیا با

اتاق چشممو زد . دوباره بستمشون  یرمق چشمامو باز کردم.روشن یتو دستم احساس کردم .ب ی..درد  دمینفهم یزیچ گهیو د

 گفت ییبم و نااشنا یکه صدا
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 کاریچ نجای.اون ادیدوباره قلبم به شدتتپ یاون چشماعسل دنی...اروم چشمامو باز کردم. با دی... ناتاشانادریستوان نادر_

 هم داشت حق ورود به خوابگاه زنا رونداشت. حتما دچار توهم شده بودم. ی. ؟ هر سمت کردیم

 ستوان؟ یشنویمنو م یصدا_

 بود . یانگارواقع نه

به  میبد بد تو نثارمون کن بدون یچند تاازاون فحشا هی ؟یدی...چشات که بازه پس چرا جواب نمرهیناتاشا ؟ خواهرت برات بم_

 ...یهوش

 شده؟یمسخره ؟ چ یگیم یچ _

که خدا عمر با عزت به خودتو خانوادت بده  ی...اله کنهیکه من دور اون نوک امپولتون بگردم که معجره م ی. اله یاله_وشاین

که  دونستمی...م دیهم سر دار بش دیبخون یکه من دست اون پدر ومادرتونو ببوسم که هم فرستادنتون دکتر یسردار . ا

 نجایشده که بپرسم ا زیخ میبه هم ن ختیری.. اعصابم داشتم گفتیم یچ وشاین نیا ای.خدا دیدرجه رو نگرفت نیا یباز یباپارت

گرفت و  قمویاز پشت  یافتادم که کس یشد انگار داشتم از تخت م یدستم خال ریرفت .حس کردمز یاهیچه خبره ..چشمام س

 .بدعقیکش

لباسم تو  قعهی.هنوزم  نییبود که از طنابدار اورده باشنم پا نیمثل ا بایبود تقر دهیمحکم کش یلیخ قموی.گلوم درد گرفت 

 گفت وشایدستش بودکه ن

جلو افتادن  ی...اما اگهدفعه بعد خواستنیزم فتهیخواهرم با مخ ب یممنون که نذاشت یلی. اول خ دایببخش یلیسرداردکتر خ_

هنوز نفسش جا  نی. گناه داره خواهرم ببیکشش کن نطورخرقهینه ا یریکمرشو بگ ایبهتره بازوشو  یریرو بگ یکس

 نیاگه ح دامایراحت صحبت کن ذارمیم میستین فهیچون در حال انجاموظ نخواهرتاالن خوبه ورشدار ببر . اال_...سردارومدهین

 امیاز تخت ب کردیکه به من کمک م وشاهمونطوری.ن دیمال ژنرالباشبدتر از  هیانتظار تنب دیبا دیحرف بزن یبخوا ینجوریخدمت ا

 دی.موهاشوبکش دیری.گوششو بگ ستی...مهم ن نینخوره زم دیریطرفو بگ دیخوایهر جور م دیگفت:چشم اصال شماسردار نییپا

 هیقوه تنب گهیبهمون واگذار شده.د یروب فخالیفعال تا دو ماه شغل شر دینکن هیفقط منو تنب دیهر جور راحت دی...گرنشو بچسب

تو درمونگاه  دمیشده بودم . اطرافمو که نگاه کردم د جی.از حرفاشون گمیبدتر و ندارم ...با اجازه سردار دکتر .مارفت

محکم به  یاز اونجا خارج شد .جلو تر از ما با قدمها عیو سر اوردیم رونیو از تنش ب دی.هاکان داشت روپوش سفمیگاههستیپا

دست  نمینب_وشایرفت . برق چشماش تنمو لرزوند .ن رونیبه منانداخت و ازدر ب ی.بازم گذرا نگاه رفتیم گاهیپا یت خروجسم

 رونویب کشمشیات م نهیاز تو س دمبلررزه که خو یجوجه فوکل هیو دلت واسه

 و بس ... ی... تو فقط عشق منخورمشیخام م خام

 ..گفتیاتومیچرند نیمردا کلفت کرده بودو ا نیصداشو ع"

 ...کردمیکار م یچ نجایبود ؟ من ا یچ هیکن قض فی.حاالتعرنمیجذبه ات منو کشته ..گمشو اونوربب_نه ؟ ای فهیفهم شد ض ریش_

 دیخند زیر وشاین

 شل کن تا بگم... ستویخرج داره سر ک_

 واست . خرمیشهر اون دامن خوشگله رو م میریفردام_

 .. زمیعز میمهمون گاهیپا نیرو تو هم کسالهی نیشهر ا می. عمرابزارن ما بر یخرم کن یخوایاا م_وشاین

 ؟ ازمیخوایم یچ _

 ... خوامیبهت داد اونو م یهست که خاله فخر ادتیاون گل سرو _وشاین

 بستش. بسایبشه با اونکل ستی. تو که موهات اونقدر بلند ن وشاین یهست یواقعا عقده ا_

 موهام اندازه مال تو شه ... زارمیمن مبده  یکار دار یتو چ_وشاین

 وشایدوستش داشتم در اوردم دادم بهن یلیکه خ یبسیمقنعه ام و کل ریکردم ز دست

 شده بود. یچ نمیکن بب فیکوفتت بشه . زود تعر ایب_

 رو بهش دادند اونو ازم گرفت ایذوق زده انگاردن وشاین

صدات زدم جوب  یرو تختت هر چ یچشات رفت کله سرت و ولوشد ی..جونم برات بگه کهوقت یزیچ هیشد  نیحاال ا_وشاین

 یکی یخواهرم از دستمرفت..آ یآ".دنینشم دست گذاشتم هوار کش اوری اروی یب بیکشور غر نیا نکهتوی. از ترس ا ینداد

 به دادم برسه .وووووو

قبال  ایرال و خبر کرد اونم به سردا که گوژن عیسر تیوضع دنیافغان با د ینخواهرایاز هم یکیدور و برم .  ختنیهمه ر خالصه

شد که شانست زدو  نی. ا یهم رفته بوده مرخص کیشیبوده و اونشب ک ضیمر گاهی. چون دکتر پا دهیخبر م خوندهیمیپزشک

بدنتو بلندت کرد  ریچطور دست انداخت ز شیعضله ا یناتاشا با اونبازوها یدونینم یاومد باال سرت . وا پیگل پسر خوشت نیا

 تو غش کرده بودم .. یکوفتت بشه کاش منجا ی... وا
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 دنبال سردار . ؟ یافتادیشد ریاز سرهنگ س گهی. حاال د نمیاااا بزار سرهنگ و بب_

 ... کنهیدلش هوس م گهید ی. خوب ادم کنمیمن سرهنگمو با صد تا مثل سردار جون تو عوضنم رمینه خ_وشاین

 بگو .. شوی. خوب بقجا کرده  یب یلیدلت خ_

 . ؟یشدیم ینطوریا دقبالنمیتو رو در اغوش اسالم گرفت و بردت تو قسمت درمونگاه . پرس گهید یچیه_وشاین

 . شهیولو م نطوریخواهرما نمیبیباره م نینه وادا دکتر سردار ..اول گفتم

دو  عیسر هیمرضت چ دیاز کجا فهم دونمیکرد . خالصه نم نهیجفت چشاتو معا تویشونیخوش تراششو گذاشت رو پ یدستا یوا

وپشت تپل مپولتو گرفت تو دست و سوزنوتا ته  نییپا دیسه تا امپول تو هم کرد و اروم برتگردوند تمبون مبارکتو کش

 حوالشکرد .

 ؟ دیخاک تو سرم باسنمو د یوا_

 ماساژش داد .. همیخاک تو سرت اره چه جورم تازه کل_وشاین

 ؟یباچ_

 رو نگه داشته بود ... یکش که پنبه الکلمبار یانگشتا با

 شرم رو گونه هام نشست ... یصحنه سرخ نیفکر ا از

چندبار دخترا  یحتما روز رهیس زایچ نیچشم و دلش از ا دمیکه من د یتحفه ا نیقربونت برم حاالخجالت نکش ... ا_وشاین

 نوازش کنه ... شدمبشونویدکتر سردارمون با اون امپوالوپنبه الکل نیتا ا زننیم یضیخودشونو به مر

 بهم دستداد... یحس بد وشایحرف ن نیچرا از ا دونمینم

 گشنمه ... هنوز غذا ندادند؟ یلیخ گهید میخوب بر_

 و بشقاباشونم شستن خواهر . گید چیبعد از نصف شبه ها ... غذا که دادند ه 2ساعت خواب االنساعت _وشاین

 پس کو غذامون؟_

 ..یتو شکم اشبز باش _وشاین

 وشایارنیمسخره در ن_

ااا  دهیسرم تودرمونگاه باال سر تو نشسته بودم اشپزم د ری..منم خ یودیتو که ن گمیمسخره کدومه خواهر من ..خوب م_وشاین

 ..گهیمدیبزار نیگشنه زمسر  دیوجب ابم روش .. حاال با هیکرده  یچه خوب دو تا نون خور کم سهم ما روبرداشته هاپول

 م؟یکن کاری. چ رهیضعف م یلیدلم خ یوا_

 نه ای یبا شرافت بمون یبخوا نکهیبه توداره ا یبستگ نیخوب ا _وشاین

 به شرافتمداره؟ یمن چه ربط یگشنگ_

تو  میشرف بر یدزد ب هیمثل  ای یتو تختخوابتوکپه مرگتو بزار یسرباز با شرافت بر هیمثل  دیبا ای.. زمیربط داره عز_وشاین

 ؟یزنیاونو م دیق ای یبا شرافت بمون یخوای. حاال م میکن ریگرسنمونو س یاشپزخونه و شکما

 مونده بودم ... یبد یسردوراه رفتیدلم ضعف م یجور بد

 میبر_

 شرف؟ یب ایبا شرف _وشاین

 شرف یب_

 میراه افتاد گاهیبه سمت اشپز خونه پا یواشکیخنده و  ریز میزد هردو

 . میچند تا راهرو گذشت از

 نسالنه؟یهم یحاال واقعا مطمئن نمیبب_

 ..رونیب نجااومدنیاز ا دمید اوردمتیداشتم همراه سردار دکتر م یاره بابا خودم وقت_وشاین

 ...دنیمیچند تا سربازم دارن نگهبان نی. بب میبزن دشویق ایب وین گمیم_

 

 ... ستیتو کار ن یراه برگشت یشرفتتو از دست داد گهینه د_وشاین

 بچهها واسمون غذا نگه داشته باشن.. دیشا میبرگرد ایب_

 ..نیزم میزاریگرفتن که ما امشب سرگرسنه م ی...بدبخت اونا حاال تو دلشون عروسایاونا واسه ماغذا نگه دارن.. ساده ا_وشاین

خودشو واسه سرهنگ  یوقت خوادیدلم م ی.آ. هیاز شرمون راحت شن . مخصوصا اون انصار میریبم میفتیاز خداشونه ما ب اونا

 بگردونم ... یازاد دونیتو دستمو دور تا دور م رمیساشوبگیگ کنهیم نیریش

 ...یفتیب یکش سیگ هیکارتمونده  هی نیهم گهیخوب بسه د_

 .. وونمیخواهرمگه د یکنیفتم تو چرا باور م یزیچ هیحاال من _وشاین
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 یفکر هیپشت بوته کنار در ساختمون .اونجام  مییدویاونطرف تا سربازا رفتن سمتصدا م ندازمیسنگ م هی؟ االن  یاماده ا خوب

 ... میکنیم

 

 رنمونیبگ وشااگهین_

تو دو  میگذاشت بر دیشا میبا سربازه صحبت کن میبر دوستانهیخوای..اصال میکار هیاصال  یهمه ترسو نبود نیاا تو که ا_وشاین

 م؟یسه تا لقمه کوفتکن

 ؟یاگه نزاشت چ_

فرصت  نیما هم تو ا نهیبچ السیسرش تا چشاش البالو گ متویزنی.م میکنیهود عمل م نیمثل راب یچینذاشت ه وشااگهین

 .میشیممیج مویدزد یغذا م میریم

 .کنهیم مونیکه بعدا شناسا ینطوریا

 به منانداخت ینگاه چپک وشاین

رو صورتمون  میبندیمثل نقاب م میاریدر م ومقنعمونویکیهان؟ خوب ا یبهت زده خنگ شد ینکنه سردار امپول اشتباه نمیبب-

 کنه .. مونییشب بتونه شناسا یکینتاریموهامونم تو صورتمون محاله تو ا

بارونت  ریت یکه هنوز طرفش نرفت یشکل بر نی. اگه با ا یبر یخوای. با نقاب م یباهاش رف بزن یبر یخوایم یااا مگه تو نمگ_

 . کنهیم تیشناسا ینقابم بر یب ی.. اونجور کنهیم

 مونهیراهم هیپس فقط  اییگیراست م_وشاین

 ؟یچه راه_

 .... کنهیم ییمار و شناسا گهینه اون د میبزن خوادنقابینه م ینجوریتو ا میریبعد راحت م میکشیطرفو م _وشاین

 ... مینون ادمبکش کهیت هیواسه  یچ گهید_

 گفت ییکه صدا کردمیجرو بحث م وشایبا ن داشتم

 ... ندخترایبکش نیخوایم ویک_

 میگفت کصدایو  میهر دو هولکرد دنشی...سرهنگ بود با د وارید نهیس میدیترس هردومون چسب از

 یچکیه_

 دمیکه د گشتمیداشتم برم دیستین دمید نمتونی. اومدم درمانگاه بب دمیاز سردار هاکان شن انویبا لبخند گفت جر سرهنگ

 ..نیکشیقتل م ینقشه  نیودار نیکرد نیکم نجایا

 نه به خدا سرهنگ فقط در حد حرف بود ._وشاین

 گاهیتو پا ی. ما هنوز درست حساب مایدار رنتونمکافاتیبگ گاهیپا یخوابگاه . اگه گشتا نی. چرا نرفت دیکنیم کاریچ نجایا_سرهنگ

 .دیاتو دستژنرال ند کنمیخواهش م دمیمستقر نشد

 .. میغذا از اشپز خونهبردار کمی میبر میخواستیبود م راستش ما گرسنمون _

 ..دیشدیکشته م یحرف چیه ینبیرفتیجلو م گهی.. اگه چند قدم د دمیپس خدا رو شکر به موقع رس_ سرهنگ

 چراااااا؟_وشاین

 _سرهنگ

موقع  نیدارند . ا ریکه اونجا هستن حکم ت ییشده ست ....سربازا یبند رهیحکم طال رودارهاالنم غذا به صورت چ نجایا غذا

 ... شنیچون و چرا کشته م یکه ب انیسالن ب نیغذا ممکنه به سمت ا یشب فقط دزدا

 نه_

 اره . خدا بهتون رحم کرد .._ سرهنگ

 ... میکن کاریشکمگرسنمون چ نیپس ما با ا_وشاین

 ..کننیط از ژنرال اطاعت م. چون ژنرال رفته .اوناهم فق دیتا صبح صبر کن دیبا یچیه_سرهنگ

 تا صبح دیبخواب دیبر فعال

 .دیاز شکمم به گوش رس یو قور قاریلحظه صدا نیهم تو

 ... دیصدا ها تاصبح تنها بزار نیما رو با ا ادیسرهنگ دلتون م_وشاین

 کنه . یکار تونهیسردار م نمیبب دی... باشه بزار ینادریکه خنده اش گرفته بود گفت اما ن از دست شما دوقلوها سرهنگ

 مگه نرفته؟_

 .مونهیم نجایژنرال ا ینهاون شبا به جا_سرهنگ

 سرداریلطفا جلو وشای...ن میبر دیایب
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 . کنمیراحت . من لب از لب باز نم التونیچشم خ_وشاین

اشت مثل سردارممکنه برد یکیفقط جهت مزاحه اما  اتیشوخ دونمیم میشناسیخوبه . منوخانوادم کامال تو رو مب_سرهنگ

 اشتباه بکنه .

که  یافتاده هر چ یتو چذشته اش چه اتفاق دونمی..نم ادیشوخ و شادخوشش نم یاصال از زنا گهیکه خودش م نطوریا چون

 نداره ... یخوب ونهیهست کال با زن جماعتم

 

 اومده تو قسمت ارتش زنان؟ یپس واسه چ_وشاین

 واسه زجر دادن اونا. _گفت یلحن مرموز سرهنگبا

 

 

 

بکنم .در زد و با  تونمیکار م یچ نمیمن برم تو بب دتایسیوا نجایهم_.سرهنگ میساکت شد مویبه هم اننداخت ینگاه وشاین منو

 زیهمه چ یطالبان ب نی.د اخهاگه ا میالتماس کن دینون چقدر با کهیت هیتو رو خدا واسه  ینیبیم_ وشایکسب اجازه وارد شد .ن

ناتاشا  ی.راست میدادیارتشو سورم هیمامانمون واسمون گذاشته بود  کهیها و تنقالت یا خوراکب مونو نترکونده بود حاال مایهواپ

 ستیبنیعج گمیم

 به؟یعج یچ_

 هم سن سرهنگ باشه . ادیسرداره . بهش م نیا_وشاین

 به؟یعج نکجاشیخوب ا_

 هم که هست . یگرفته . تازه پزشک عموم یسن و سال درجه سردار نیکه تو ا نهیمنظورم ا ویکیا_وشاین

درجه  هی رنیکه م یسخت تیبا هر چند تا مامور نایا یهمخونده . از طرف ی. حتما هم زمان تو ارتش پزشک بهینه کجاش عج_

فکر کنم تو  نجایا میااا کاش بابامونوفرستاده بود_وشایکه .ن ستنین میمونیدرجه م هیسال تو  نی. مثل مابدبختا که چند رنیگیم

 . گرفتیرو م یو سرلشکر  یهمه سال خدمت درجه سپهبد نیا

 دیما هم االن با نحسابیاره با ا_وشای...ن میسپه ساالر داشت یدر عرض چد سال کل رفتیم شیپ ینطوریفکرکن اگه ا یاره ول_

باز شد  لحظه در نیخندمون گرفت ..در هم یمساری...از تجسم خودمون تو لباس ت میشدیواسه خودمون م یزیچ یمساریت

 .سرهنگ به سمت ما اومد

 م؟یمونیشد سرهنگ ؟ گشنه م یچ_وشاین

 نه دیباش یخوب یاگه بچهها_ سرهنگ

پر  هی...بارالها سا ینگرفت دهیو خاک بر سر و ناد بدبختیسربازا نیقارو قور شکم ا یشکرت .شکرت که صدا ایخدا یا _وشاین

 لبگفتم ریباز شده زدم تو پهلوش و ز ویباز چفت دهن ن دمی...د ایبرکت سرهنگ و از سر ما برمدار ...خدا

خوب خوبش  ی..دعام تازه داشت به جاها رهیااا کجا داره م_وشایدهنتو بکش .. سرهنگ رفت ...ن پی...زگهیبسه د_

 .میدیو به سرهنگ رس میکرد عیلقمه هم ازکفمون نرفته ...قدمهامونو سر هی نیتا هم میبر ای...بدیرسیم

 نگفت؟ یزیسردارچ سرهنگ ..._

 میخوایم یاونجاو گفت اجازه بدن هر چ یزنگ زد نگهبان عیسر خوامیواسه شما غذا م دیفهم ینه وقت_سرهنگ

 ...میبزار نیسردار دکترمونمحفظ کنه که نذاشت امشب سر گشنه زم نیخدا ا یا _وشای...نمیبردار

 گفتم؟ یبد زیزدم .؟ هان سرهنگ چ ی؟ مگه حرفبد هیچ_وشای...نوشاین_

 نگاهکرد وشایبه ن یبا لبخند محو سرهنگ

 ناز.. یکج کرد و صداشو کم یگردنشوبه حال خنده دار وشایمن ..ن یمن راحت باشه .. اما گفتم که فقط جلو ینه..بزار جلو_

 چچچچچچچشششششششششمم_

 حرفدلمو بزنم .. اماراحت  وشایمثل ن تونستمیکاش منم م گمیوقتا با خودم م هیبه اون زد ... یبازبخند سرهنگ

غذاتونو  عیشما هم سر رمیم گهیبچه ها من د_شدهغذا...سرهنگ  یبسته بند یبه کارتن ها میدینگهبان رس ییراهنما با

 به سمت کارتونا حمله ور شد وشای.تا سرهنگ همراه نگهبان رفت نرونینبیایو ب نیبردار

 مرغ بزار توو لباست .. زود باش .. یخوراکا نیچند تا ازا ومدهیزود تا نگهبانه ن ایب ایناتاشاب _

واسه روز مبادا جمع کرد  دیتا فرصت هست با یخواهرروحان_وشای...ن میبسته واسه شام امشب بردار هیقرار بود فقط  وشاین_

کنسرو مرغ ..تند تند چند تا بسته یاصال به درک بر ندار خودم لباس دارم به چه گشاد ه؟یرهبندیغذا چ یدی. بدبخت مگه نفهم

 راست رفت تو پاچه اش... هیکرد چند ت هم انداخت تو شلوارش که بازکرد تو لباسش بند شلوارشو  یو ماه
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 دهیبه هم و صدا م خورهیظرفا م ی.؟ را که بر ینگبانو هم کرد یتو لباست فکر رد شدناز جلو یرومکن نایتند تند ا یاحمق دار_

. دو تا ازکنسروا رو از تو  گمیمن راست م دیکمرشو بست چند قدم برداش د دیلحظه دست از کار کش هی نحرفمی...با ا

 اورد رونیشلوارش ب

 کن ازیکمرتو  االی_ وشاین

 چرا؟_

تو اون پاچه ام انداخت  یکیپاچهام  نیتو ا یکیدوتا کنسرو عیدست برد سمت کمر شلوارمو اونو باز کرد سر یمعطل وشابدونین

 سس..سسس..سس _وشایو شلوار من از دستش رها شد .ن ستادیمات سر جاشا هوی دمید.اومد کمر شلوارمو ببنده که 

 نییکنسروا افتاد پا ینیبخاطرسنگ شلوارم

 ؟یکنیسه سهم یچه مرگته ..سکسکت گرفته ه_

 

همه  یزیخدا چه ابرو ر یسرهنگ بود وا یعنی. دمید نپوشیپوت یخم شدم شلوارمو بکشم باال که از وسط پام دو تا پا ی..عصبان

 .گفتینم یزیچ وشامیواستادم.ن خیباالو س دمیکش شلوارموی....از ترس تند دید مویزندگ

 نه صد تا دیغذا بردار هبستهیفکر کنم قرار بود  _

 . دیبذار نیسر گشنه زم دیامشب با ستین یبسته همخبر هیاز اون  دیکه به سهمتون قانع نبود حاال

 هاکانبود .... یصدا نیمن نه ...ا یاوه خدا_

 عی...سر زیرو م دیبزار دیبرداشت یهر چ عیهان ؟سر د؟یکرد یکجا غذا جاساز گهید_

و  نیی. امامن از خجالت و شرم سرمو انداخته بودم پا زیکرده بود در اورد گذاشت رو م میتو لباسش قا یدستپاچه هر چ وشاین

 .. ستادیکه زد قلبم انگار از حرکت ا یبودم . باداد ستادهیحرکت پشت به اون ا یب

حرکت باومو گرفتو به سمتخودش چرخوند  هینکردم .تو  ی.بازم حرکت زیبزار رو م شلوارتویتو یکنسوا عیسر ستمیمگه با تو ن_

 نرویب اریشلوارتو ب یتو یکنسروا گمی؟ م یمگه کر شد_ناتاشا ...هاکان _وشای.ن میبود ستادهیرخ به رخ چشم تو چشم هم ا

 وگفتم دمیکش یقیوگرنه.نفس عم

 یندار یحق چیسهم امشب ماست ه نایخودت برش دار .. ا ایب یتونیاگه م ایتو شلوارم ؟ ب یکنیخودت دست م ؟یوگرنه چ_

منو گرفت ..تعدلمو از دست دادم محکم از  یخم شد و مچ پا هویزد دندوناشو محکم بههم فشرد  ی.چشاش برقشیریازمون بگ

وز  ریحس کردم پاچه شلوارمو زد باال وکنسرواروبرداشت ...لبخند پ نلحظهیتو هم دمیچی...از درد به خودم پ نیپشت افتادم زم

 زد یمندانه ا

از  دفقطیچون مهمون ما هست رمیگیم دیبار و ند نی... ا دیکنیکارا که فکرشو هم نم یلیخ یدارمحت یمن حق همه کار نجایا _

عوض  ممیخوابگاه تا تصم دی.... زود برگرد ستیجز مرگ ن ییغذا یب طیشرا نیکار تو ا نیوگرنه مجازات ا دیشیشام محروم م

 تیلطفتون کم نشه سردار دکتر نها _ وشای...ن کردمینگاش م تیعصبانو فقط با خشم و ومدینشده ...حرفم نم

ناز پرورده  یجا نجایا _...هاکانمیافغانستانرفت میحاال هم که رفت مینرفت مینرفت ی...خاک تو سر ما که مهمونتونهیمهموننواز

 ...دکشورتونیفردا برگرد نیبهتر هم ستیمثل شما ن ییها

ما رو  خوادیم یک مینیبب می.. . ماتا اخر قرار دادمون هست میکه به خواست تو هم بر میفکر نکنم به خواست تو اومده باش _

لطفتون کم  _وشایبهتون کرده باشم ...ن یلطف شنهادمی. خواستم با پ شمارنیم زییجوجه رو اخر پا_...هاکان میمجبور کنه برگرد

لحظه اخر برگشتم با لبخند پرتمسخرش به ما  میرفت یبلندشدم . به سمت خروج نیاز زم وشاین...با کمک مینشه .. ناتاشا بر

جن ظاهر  نهویزدند ع شیموشو ات انگارینکبت ازار _وشای..ن میو به خوابگاه برگشت می.به سرعت از اونجا خارج شد کردینگاه م

حرفش  نی...با امیاوردیاز غذا در م یواسه خودمون دل میتبود..من کمر شلوارتو بستهبودمو حاال داش دهیشد ... اخ اگه نرس

 گرفتم وشاین یاز بازو یشگونمحکمیباال .. از حرصم ن دمشیکشیکه شلوارم از پام افتا و داشتم م یبه لظحه ا ادمافتادی

 ؟یریگیم شگونی؟چرا منو ن یشد وونهینکبت .. د یمگه مرض دار یییییییییآ_وشای

 یزیچ هیشده .  یااااوووووو حاال مگه چ_وشای.نشدینم ینطوریایداشتیبرنم یادیز یاحمقه . اگهغذا یتو رید اخه همش تقص_

 سرداره ... نیما رو بترسونه ا خواستیبود م یبند یزد خال یادی.. زر ز میشنفتیزیچ هی میگفت

خدا . از  یی ییییییییی... وااااااااااااااا فتادهین گرونیتوکه نرفته .. شلوارتو که از پات جلو د ینباشه ..ابرو التیخ نیع دمیبا _

 نشده که . یزیچ _وشای..نرمیبم خوادیفکرشم دلم م

 نشده؟ هان؟ یزیچ_

که لباس  نباریروش ....تازه ا نبارمیو نوازش کرده . ا ارتیپشت مبارکتو ز کیازنزد اون قبال نکهینه که نشده....اول ا_وشاین

 دوزت رمامانیز

 ؟ یخوریم ویکامل شد پس غصه چ دیاز د مانع
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اونم  یبابا من چرا؟ خودتغش کرد یا_وشای.نیمن شد یزیکشور همش باعث ابرو ر نیگذاشتم تو ا پامویگمشو تو هم .. از وقت_

 امپولت زد .. به من چه ...

کجا؟ بزار _ وشایباشه ...ن داری. حتما فردا کله سحر ب شهیکه سرم داره منفجر م میمبخوابی.. بر اریدر ن یباز یخوب باشه کول _

 بعد .. میکوفت کن یزیچ هیاول 

 ؟ میکه کوفت کن زیکو چ_

 زد یانهایموذ لبخند

 ؟ یهنوز خوارتو نشناخت_

 ..زمیکوفت کن عز ایب زیچ نمیدادادانگگگگگگ ا_وشای..ن رونیب دیاشو دو تا بسته کنسروکش قعهیتو  دست کرد عیسر

 هام گذاشتهبودم ... نهیهمشو نه .. دوتاشو روس_وشای..ندمیخودم د زیرو م یکلک توکه همشو گذاشت یا_

 یدیم طونودرسیش گمیم _

نکردم  ی.. کار کشمی..خجالت م دینکن قیتشو نیاز ا شتریب دیی. بفرما کنمی.. خواهشم دی. شرمنده نکن کنمیخواهش م_وشاین

... 

درکنسروا رو باز  یمسخره باز ویشوخ ی...با کلکنمیدارم ضعفم گهیجو زده نشو ..درشو باز کن که د یادیبسه .ز گهیخوب د_

 نیو پاورچ موارومیکرد زیدستامونو تم یسر میکه شد ریبه جون کنسرو...س میبا دست افتاد اینکولیع می...قاشق نداشت میکرد

که  ییناتا خوشگله بزار تو بغلت بخوابم ..شبا_وشایبهم ..ن دیچسب یکی دمیکه د گذشت یا قهیتو تختامون .. چند دق میدیخز

 ....میدیگرفتمش تو بغلم واروم خواب دمویبوس دشوینرم و سف ی...لپامیدیخوابیتوتخت منو تو بغل هم م ومدیم شدیخواب م یب

 

 با سوت بیدار باش از خواب پریدم و رو تختم نیم خیز شدم که باعث شد نیوشا از تخت بیفته پایین. صبح

 آی کمرم. چه مرگته چه را اینجوری میکنی؟_نیوشا

 مگه نشنیدی سوت بیدار باشه ... زود باش اماده شو که االن باز خاتون میاد بهمون گیر میده .. _

 بپوش ..چکمتو... لباستو

 ههههیی خواهر چرا اینقدر مضطربی؟ ما که دیشب اصال لباسامونو در نیاوردیم . _نیوشا

 شد ایستاد  بلند

 ببین حتی این مقنعه کوفتی رو در نیاوردیم .._نیوشا

 هی عجله کنین..نکنه میخوای باز ابروی گروهمونو ببیرین؟_انصاری

 خواست جوابشو بده که با نگاهی ارومش کردم .. نیوشا

 ولش کن بیا زودتر بریم .._

 جون من بزار یه تیکه بهش بندازم .._نیوشا

 نیوشا..بیخیال عزیزم ...بریم.._

 

 به سمت محوطه پادگاه رفتیم ... باعجله

 گروهمون ایستادیم... افراد مرتب و منظم تو ردیفای چند تایی ایستاده بودند ...اروم پشت سر بچه های همه

 دقیقه نگذشته بود که خاتون همراه با هاکان و یه زن درشت هیکل دیگه اومدند ...  چند

 

 یکصدا سالم واحترام نظامی دادیم ..  همه

 ازاد باش داد  ژنرال

. شما فقط از امروز دیگر حالت زنانگی در وجود شما معنایی نخواهد داشت ...باید فراموش کنید که یک زن هستید .._

داوطلبانی هستید که زیر نظر سردارهاکان و سرهنگ عبدالمجد اموزش های تاکتیکی کاماندویی را می گذرانید...با کسب این 

 مرد طالبان مقابله کنید . ده مرد ... دهمهارتها هر کدام از شما میتوانید در مقابل 

 یکشید یا کشته میشوید .. ارتش ما جایی برای داوطلب ضعیف وجود نخواهد داشت . یا م در

 شعار ارتش ماست ...  این

  فهمیدید؟

 یکصدا گفتند:بله ژنرال ... همه

 شعار ما چیست؟_ژنرال

 یا میکشیم یا کشیته میشویم...._



Roman-City.ir 
 ناتاشا رمان

 

https://telegram.me/romancity 18 

 

سردار االن شما رو گروه گروه میکنه تا به منطقه اموزشی ببره. هر اتفاقی که در این دوره بیافتد مسئولش خودتان  _ ژنرال

 ید .نه کس دیگری فهمیدید؟هست

 بله ژنرال ..._

دعا کن زنده از اینجا بیام بیرون...الهی ناتاشا بگم خدا چیکارت کنه ... تو میدونی اموزشای کاماندویی یعنی چی؟ یعنی _ نیوشا

 مرگ ..خودکشی...ای خدا 

 ما تو ایرانم تعلیم دیدیم از چی میترسی؟ _

 

زن بودنمونو فراموش کنیم . اونجا شعارشون این نبود که بکشیم وگرنه کشته میشیم  بدبخت اونجا ازمون نمیخواستن_نیوشا

 ... 

 اینا فقط شعاره ..میخوان بترسوننمون تا تمریناتو الکی نگیریم .._

 دعا کن اینجوری باشه ..وگرنه خفه ات میکنم ..._نیوشا

 

 فعال خفه شو هاکان دااره میاد سمتمون .._

 ااهمه رو تقسیم کرده ...انگار فقط منو تو موندیم .. _نیوشا

 

 تو و تو همراهم بیاید ... _هاکان

 

 اروم طوری که من بشنوم گفت: خدا رحم کنه ...میخواد تالفی دیشبو سرمون خالی کنه ناتاشاااااااا نیوشا

 زبن به دهن بگیر ببینم میخواد چه خاکی تو سرمون کنه ... _

 

 م همه بچه ها گروه بندی شده بودند و تو دسته های ده تایی کناری ایستاده بودند . راه افتادی دنبالش

 گروهی ایستاد.  جلوی

 

 یا خدا اینا دیگه چی هستند؟ _نیوشا

 حاال تو عمرم زنایی با این قد و هیکل ندیده بودم . همشون حدود یه سرو گردن از ما بلند تر و هیکلدار تر بودند .  تا

 از اون خر زورانا ..  معلومه_نیوشا

 با لبخند موذیانه ای گفت: هاکان

 گروه داوطلبان لبنان دونفر کم داره . شما باید کمبودو جبران کنید . حرفی اعتراضی نیست؟_

 خواست چیزی بگه که سریع پریدم تو حرفش... نیوشا

 نه  _

 نه چی؟ _هاکان

 نه قربان_

 

 نشنیدم بلند تر_هاکان

 نه قربان ..._

 خوبه .. گروها پشت سر ما حرکت کنید .. سوار ماشین ها بشید .. سر بند شمارتونو دور بازو هاتون ببندید . اماده اید؟ _هاکان

 بله قربان_همه

 حرکت میکنیم._هاکان

 

سر زنای غول پیکر به راه افتادیم . سوار ماشین شدیم و از منطقه های بیابونی گذشتیم و به محوطه کوهستانی رسیدیم  پشت

 . 

 

 راه نیوشا مدام غر میزد .  توی

 داشت من خودم فکر نمیکردم قراره همچین اتفاقایی برامون بیفته .  حقم

 ت و اروم .با کمی هیجان .اما اینجا فقط ااسترس بود و بس .خودم فکر میکردم اینجام مثل خدمت تو ایرانه ساک با
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............................ 

 ..واووو کنهیبابا حرکت م یتو کارتون عل نیکوه داره ع وارهید نینگاه نگاه ناتاشا بب_وشاین

 . میسقف روشن شده بود واردشد یتو یرشته ا یکه توسط چراغ ها یکنار رفت و ما به تونل بزرگ وارهید گفتیم راست

 ..  میتونل بزرگ چشم دوخته بود یزده به انتها جانیه همه

 ... ستمیخواب ن نمیبب ریاز بغل رونم بگ شگونین هیتو بهشت ؟؟؟ ناتا  میما واقعا امد ای هیمخف نیواااوووو.. دورب_وشاین

 ؟؟ینیبیتو هم م نمیبیکه من م یو دارو درخت اچهیدر نیا ناتا

 ااااااااااااااانات

 اونجا زبونم بند اومده بود... ییبایز از

 در اون پراکنده شده بود . ییبایو بنفش به ز یسرخاب یکه گلها یاز مخمل سبز رنگ دهیپوش یاطراف جاده خاک نیزم

 یی.. زرد و طال یقرمز و نارنج یتک تک برگها ادیدست با وسواس و دقت ز رهیچ ینقاش یی.. که گودهیسر به فلک کش درختان

 رادر کنار هم قرار داده ... 

 در بر گرفته بود ..  یعیوس زاریکه اطرافشو ن یا اچهیدر

 در حرکت بود . یبه اروم شدیبه اونجا م یکه منته یها از جاده خاک نی.. ماش شدیم دهید یساختمون بزرگ اچهیدر کنار

 بگو ..  یزیچ هی..  یکرد.. ناتا ... الو ... نکنه سکته یناتا شا ... ه _ وشاین

 راه گلومو بسته بود ....  ینامرئ یجوابشو بدم انگاردست کردمیم ی.. اما هر کار زدیحرفا رو م نیو ا دادیمنو تکون م وشاین

 کم صدا ها برام نامفهوم شد ... کم

 شده بودم ...  زمیپتونی..انگار ه دیدینم یزیچ اچهیدر یو رنگا رنگ رو بیجز نورعج چشمام

 شده بود ... ریعرق از سر و صورتم سراز زیر یداغ شده بود دونه ها بدنم

 نداشتم ... یکار چیه قدرت

... منم با  دادیبرام دست تکون م وشای... ن دمییدویدنبال پروانه ها م یبا شاد اچهی... کنار در میدیخواب م یداریتو ب انگار

 لبخند براش دست تکون دادم .......... 

 و اسمون معلقم ...  نیزم نیکردم ب حس

 ... دیرسیجذابتر به نظر م زی... از اون باال همه چ کردمیپرواز م اچهیدر یداشتم تو اسمون باال یوا

 ....کردمیپرواز م یاسمون اب نی... کاش منم پرنده بودم و تا اخر عمرم تو اییبایجون چه حس ز خدا

 شد ... یهمه جا ابر دفعهی

...  دمیکش غیج اریاخت ی..... باچهیوسط در کردمیتو دستم حس کردم طوفان شد اوه خدا داشتم سقوط م یسوزش

 ننننننننننننننننننننننننه ههههههههههههههههه.....

 از جلو چشمام محو شد . یچ همه

 کردم چشمامو باز کنم ..  یسع کردیاسممو صدا م یگنگ و مبهم یصدا

  دمیدیجا رو تار م همه

 ناتاشا ...چشماتو باز کن ..  اشا؟نات

 .. زدیبه چشمام صدام م رهیخ یبا خشم و نگران یتونیز یچشما

 شدم ...  زیخ میکه به گوشم خورد ... به حالت شک از جام ن یمحکم یلی....باز کن ... س یباز کن لعنت چشاتو

 منو در اغوشش سخت فشرد ..  یکس

 گلم .. . ادیبالست سر تو م ی.. اخه چرا هرچ وشایناتا ..فدات بشه ن یکه منو نصف جون کرد تو

 ازت تشکر کنم ... یبا چه زبون دونمیشکرت .. دکتر سردار ممنون نم ایخدا

 ...وین کنهیدرد م یلی...اخ سرم خهویشد  یچ دونمیسقوط کردم .. نم هوی کردمیمن داشتم تو اسمون پرواز م وشاین_

 خداهم حالتو گرفت ..  یکن یتک خور یخواستیکه م نهیا مال نیحقته ا _وشاین

 ... خورهیمثل شما نم ییبه درد بچه ننه ها نجایا دیبرگرد دیجمع کن لتونویبهتره زود بارو بند _هاکان

 

 ؟  نیا گهیداره م یشده چ یچ وشاین_

 یبودنش نداره تازشم چند تا از بچه ها یبه نازک نارنج یربط چیبال سر خواهر من اومده ه نیا نکهیدکتر سردار ا نیبب_وشاین

 نداره .. یریمن تقص یشدن .. پس ناتا یجور نیهم هم گهید

 .. دیزنیحرف م دیدار یبدونم در باره چ دیناتاشا به منم بگ یگیم یچ_
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که با همه وجود  رهیگیرو م ییفقط اونا اچهی..تب در فتهیم شنیم یکه مثل احمقا احساسات ییاتفاق فقط واسه اونا نیا _هاکان

من با  گاهیبرگرد پا گهید یجمع ن با اون احمقا لتوی.. زود بارو بند ایتو رو رنیو م شنیم یو احساست کننیدارن نگاش م

 ندارم ... یاحمق کار یسربازا

 ...میریم ای میمونیباهم م ای... میرینم ییهمراش برم . ما بدون هم جا دیاگه خواهرم برم منم با -وشاین

 . میمشکالت را دار نیکه... هر سال ما ا شودینم میکم دار رویسردار ...ما ن-عبدالمجد سرهنگ

 رفت... رونیبه ما کرد وبه سرعت از اتاق ب یبا خشم نگاه هاکان

 کمک کن خواهرتو ببر توخوابگاه . -عبدالمجد

 ... میکنیشروع م ناتویفردا تمر از

 

 

 

 ... میرفت یو به سمت خروج نییبه من کرد ...منو از تخت اورد پا یبا خشم نگاه وشاین

 بهم ؟ یبگ یخواینم وشاین_

 بعدا..._وشاین

 نداشت... یا دهیفا اصرار

 نشوند ...  یتخت یپر از تخت ... منو دوباره رو میشدد یسالن وارد

 ... ارمیاب و غذا ب کمیتا برات  نیبش نجایهم_وشاین

 ...وشایاما ن_

 ستیهم ن یسرهنگ گهی...دمیکنف بش مویتکه نون نقشه بکش هیکه باز مجبور بشم واسه  یخوای. نم گمیبعد بهت م_وشاین

 کمکون کنه . 

 که افتاده بود ... یو منگ از اتفاقات جیسرعت رفت .. من هنوز گ به

 غذا برگشت... ینیس با

 ... یکوفت کن باز غش نکن ایب -وشاین

 غش کردم؟ یغش ... من ک-

و من بدبخت  یکنیغش م یزرت ابونهیب نیتو ا میاومد یشده از وقت یچ یگرز رستم سرپا بود نیکه ع میبود رانیتا تو ا -وشاین

 سردار گند دماغو بکشم... نیمنت ا یه دیبا

 هان؟ یکنیم ینقش باز یدار یکبریا نیواسه جلب محبت ا نکنه

 شده ؟ یچ نمیدرست صحبت کن ...مثل ادم حرف بزن بب-

 صدات زدم انگارنه انگار... ی..هر چ یکردیرو نگاه م اچهیباز در شیگشاد شده ون یبا چشا یداشت یچیه -وشاین

اونبر و  یدیپریبر م نیاز ا یندو ...ه یحاال بدود ک اچهیدددبدو سمت در نییپا یدیاالغ رم کرده پر نیع سادیوا نیتا ماش بعدم

 تو خر شده بودنا... نیهم ع گهید یا...البته چند تا از بچه هینداختیسه پلنگ م

حاال  یشد یخدا... نکنه جن ای...انگار نه انگار ...گفتم  یکردیکارا نم نیناتاشا ..خواهر؟ چه مرگت شده تو که از ا گفتمیم یچ هر

 . ارمیب ریو دار از کجا جن گ ریگ نیتو ا

افتادن دنبالتون  کنهیکه گله شو جمع م یچوپون نیع یابونیغول ب یسربازا نیفکرا بودم که سردار با چند تا از ا نی.تو هم

سردار بدبختو  نقدری... تو راه انیامپول حوالتون کردن تا دوباره ادم شد هی یکی...زدنتون پشت کول و رفتن تو ساختمون ... 

 ...چارهی....ب ختدلم به حالش سو یلنگ و لگد کرد

 

 ... شدیمباز مونده بود باورم ن وشاین یدهنم ازحرفا-

 شدم؟ یجور نی...چرا ایگیدروغ م-

 دروغ. استغفار کن من و دروغ ..-وشاین

 ... یگرفته بود اچهیجان پنج تا بچه ام خدا منو بزنه اگه دروغ بگم...سردار که گفت تب در به

 ... یارتش دوم اورد نیتو ا کنهیطور فوران م نیا اچهیدر هی دنیکه با د کتیرمانت فویروح لط نیموندم تو چطور با ا من

 وشا؟یکنم ن کاریحاال چ-

 ...غذاتو کوفت کن تا سرد تر نشده.. زمیعز یچیه-وشاین
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 دمیتو داستانا بود ..شا اره؟مثلیبال رو سر ادم ب نیا تونستیم اچهیدر هینداشتم ...اخه چطور  وشاین یجز باور حرفا یچاره ا-

 ...میاومده بود یافسانه ا نیواقعا ما به سرزم

 ما شروع شد... ناتیاون روز تمر یزفرداا

 

 

 

 ....چارهیب یوشایرو از پا در اورده بود چه برسه به من و ن کلیه یقو یلبنان یسربازا یکه حت یناتیتمر

که  یشده بود طور رومندیون یجونمون حاال عضله ا یب ی...اندامها میدیدیبصورت فشرده اموزش م میکه داشت شدیم یماه سه

 ... میشدیم فیهر کدوم از ما ده تا مرد وحر

 .. دادندیبه ما اموزش م یدیجد یرزم یها کیروز هاکان و چند تا از فرماندها تاکت هر

 ... کنهیم یاز من دور کردمیچرا احساس م دونمی...نم شدیکم با من رو در رو م یلیخ هاکان

 دادند... ادیرو بهمون  یحرکت رزم نیامروزاخر

 یبا فرمانده ها موننیکه م ییاونا دیبا هم مبارزه کن دی...شما با نیبش ییده تا یفن..حاال گروه ها نیاز اخر نمیخوب ا_هاکان

 ...دو..سه...کی...دی...خوب با شماره سه به صف بش کنندیارشد و من مبارزه م

 

 ...میستادیهمه اماده باش ا_

 ناتا ؟ یاماده ا_وشاین

  ویاره ن_

 میبزن بر _وشاین

 هم دنبالش... هیحرف به سمت گروه روبرو حمله ور شد ..من و بق نیا با

بود وتمام ضربات  یقو یلی..خ کردیسرو گردن ازخودش بلنددتر بود مبارزه م هیکه  یداشت با زن لبنان وشایبود ...ن ییغوغا

 ... کردیم یرو خنث وشاین

 

 به گردنش اورد .. یوفشار محکم ویزنه دست انداخت دور گردن ن هوی...میها مونده بود یلبنان نیبا سه نفر از هم ویو ن من

 گفت: یگرفته ا ی... با صدادیرسیخودشو خالص کنه اما زورش نم خواستیم وین

 ...کشنیدارن م وشاتویکه ن ییکجا ناتاااااا

 ینه ...زنک بد جور دمیاما د رهایدر م ینگاه انداختم ...فکر کردم باز داره باز هیویو به طرف ن چوندمیپ فمویحر یبدبخت با

 که  یطور دادیشا رو فشار م وین یداشت گلو

برداشتم سمتشون که  زی...خ کشتیمن داشت خواهرمو م ی..خدا شدیبسته بود و هر لحظه صورتش کبود تر م وینفس ن راه

 بود ... ستادهیتفاوت ا یسرد... وب یاز پشت بازومو گرفت با غضب برگشتم سمتش..هاکان با صورت یکی

 محکمتر منو نگه داشت... یبازومو از دستش خالص کنم ول خواستم

 ...کنمی...خواهش مکشهی.. داره خواهرمو م دیولم کن_

 ... ادیاز پسش بر ب دیخودش با_هاکان

 ....دهیفایهاکان ب یفوالد یاز پنجه ها یمن واسه خالص یو تقالها دادیجون م یزنک لبنان یدستا ریداشت ز وشاین

 

 شد ...  یاز ترس تو دلم خال وشایصورت کبود شده ن دنید اب

 یبرگشتم سمت هاکان وبا همه وجودم دندونامو تو گوشت بازوش فرو کردم ...چنان دردش گرفت که نتونست جلو ناغافل

 ... خوردیبدردم نم کیتاکت گهید نجایبرداشتم ..ا زیدرنگ به سمت زن خ یو دستاش از بازوم شل شد ...ب رهیبگ ادشویفر

...از پشت مقنعه و موهاشو با هم دمیتو صورت چاق و پهنش کش یچنگ محکم کردمیبلندم که هر روز سوهانش م یناخن ها با

ضربه وسط گلوش صداشو  هیخواست خودشو خالص کنه که با  دیکش یبلند غیزن ج دمیگرفتموبا همه قدرتم به عقب کش

 پرتش کردم کنار ... وشایرو ن دموازیبر

 رو گرفتم تو بغلم ... شاوین

 واسش نمونده بود . یرمق

 ...نفس بکش...زمی.....عز وینفس بکش ن_

 راحت شد و تازه متوجه اطرافم شدم... المینفس اون خ نیکرد نفس بکشه...با اول یسرفه افتادو خس خس کنان سع وشابهین
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که  یدر حال ومدیاز خشم داشت به سمتمون متنگ شده  ی..هاکان با چشما شدیبا کمک دوستاش داشت بلند م یلبنان زن

در کمتر از چند  دیاتفاقا شا نیو برنده بود ...همه ا زیت نقدردندونامیا یعنیمن  یشده بود..خدا یخون نشیاز است یقسمت

 افتاده بود ... هیثان

 ... دیرفتار کن یماده سگ وحش هی نینه ع دیاستفاده کن دیبود دهیکه اموزش د ییکایفکر کنم قرار بود از تاکت_هاکان

 اون داشت خواهرمو.._

تمام  یعنیرفتار تو  نی... ا یکردیاونو ازاد م یگرفت ادیکه  ییبا فن ها دیبا یاونونجات بد یخواستیخفه شو ...اگرم م_هاکان

 ثمر بوده... یما ب یاموزش ها

 ...هگیکه ذاتتون م دیکنیرو م ی؟ همون غلط ژهیو یرو چه به اموزش ها شما

 

بگه اما نفس کم  یزیچ خواستیبه سرفه افتاد ...انگار اونم م یبد جور وشایبگم که ن یزیخشم سرمو باال گرفتم خواستم چ با

 اورد...

 دمیمال کمرشو
_ 

  ارینفس بکش...به خودت فشار ن اروم

 به رحم اومد. شیدل سنگ یکم هیصحنه انگار  نیا دنید با

 ... نمیازتون بب ییحرکتا نیهمچ گهیبار د هی...اگه  دیزود خودتونو جمع و جور کن_هاکان

 ...شهیم کیباشه ...هوا داره تار یقربان فکر کنم واسه امروز کاف _عبدالمجد سرهنگ

 هم خسته هستند سربازا

 برگشت... یحرف چیه یب

 

رو نداشت ...کمکش  یکار چیمق افتاده بودو توان هر یکنارم ب وشایبود ن نییراه گلومو بسته بود ..سرم پا یبد بغض

 ...میکردم...با هم به سمت خوابگاه رفت

گفت:ناتاشا منو ببخش  یام وبا لحن بغض دار نهیاروم سرش و گذاشت رو س وشایبودم که ن دهیرختخوابم اروم دراز کش تو

 من بود . ریهمش تقص

 خوشرنگشو ناز کردم یموها اروم

 زومیچه ه دونمی...نم کردیم دایبهونه واسه چزوندنمون پ هی یعوض نیا میشدیاگه امروز تو مبارزه اول م ی...حت زمینه عز _

 ..کنهیم یجور نیکه باهامون ا میبهش فروخت یتر

کرده وگرنه ادم نرمال  انتیبهش خ دشیز دمیتو عشق شکست خورده ...شا بندمیعقده داره ... من بات شرط م الیخیب_وشاین

 ...ارهیدر نم ایقده بازع نیاز ا

 . یگیاره راست م_

وتو کف شب  یمرد یمفت یچه مفت چارهیب یوشاین یدیاخر گفتم د ی..تو لحظه ها دمیناتاشا امروز مرگو جلو چشام د یوا_وشاین

 ... دادیداد ب ی...ا یزفاف با سرهنگ موند

 ؟یگیم یدار ی..چ ویخاک تو سرت ن_

 ؟ی... اگه مرده بودم چ شدمایخاک تو گور تو امروز داشتم جوون مرگ م_وشاین

 طاقت ندارم ... گهیعقدم کن...من د ایتو رو خدا ب گمیبه سرهنگ وبهش م زنمیزنگ م کنمیکه م یکار نیاول فردا

 .یرو دست بابا مامانمون موند یدیکه انگار ترش یزنیحرف م یجور هی،  وونهید_

 .دنیقشون قشون خواستگار دم خونمون صف کش ستیپ ن پ ن_وشاین

 . میزنیکپک م میگذشته دار دنیکارمون از ترش یخبر ندار چارهیب

 سالمونم نشدها. 25گمشو تو هم هنوز  _

دارم با چه  گهیدرد د هی، هفت ،هشتا توله هم پس انداختن.اصال من  چیکوچکتر از ما شوهر که کردن ه یبدبخت دخترا_وشاین

 لم زبون بگم د

 ...  خوادیباال سر م هیسا هی خوادیم شووووووهر

 ندارن.. فی،سرد مزاج تشر یکه مثل تو خواهر روحان همه

 دست از سر کچلم برداره ...  میرج طانیش نیتا ا خیاب  ریسرم مسدود شد از بس رفتم ز یرگا بابا

چه  دونمینم گهیخود دارد ... المصب د یجا گهیکه د یعمون مویشده مرده شور خونه ...ل کممینگو تو ش گهیکافور و که د یسنگا

 تو گورم کنم ... یخاک
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 بهش توجه نکنم. ادیز کردمیم یمشکلو داشتم اما سع نیام گرفته بود... اخه خودمم هم خنده

  یخواستگار رمی.فردا خودم واست م میخوب بابا تسل _

 ؟یگی؟راست م وشایوگفت:جون ن دیبوس طنتیگونموبا ش وین

 . یباش یاگه دختر خوب اره_

 

 بوسه از اون لباش .. هیواسه  رهیم یلیب یلی... دلم قی...وایوا_وشاین

 هاکان جلو چشمام جون گرفت . یدرشت و خواستن یهوا لبا یب

 االن تو بغلش بودم و ... خواستیاخ که دلم م_وشاین

داغش که رو گردنم اروم  ی...لبا دمیهاکان د یگفت و گفت کهبا حرفاش تنم داغ شد ... خودمو تو اغوش گرم و عضالن نقدریا

 ...اه  رفتیهام م نهیوبه سمت س دیلغزیم

 ...نه ..نه... شدمیم خودیاز خود ب داشتم

 ..  نیپهن شد رو زم وشایکه ن یسرعت از جام بلند شدم طور به

 ...کجااا؟ یز مثل خر رم کرد...با یاووو_وشاین

 .دمیخوابگاه دو یهوا به سمت خروج یجا که تن گر گرفتم و اروم کنم...ب هی.. دونمی.. کجا ..نم رفتمیم دیبا

 و اطراف بود . اچهیبخش در نتیبود ،تنها نورنقره فام ماه ز کیجا تار همه

 رفتم تو اب ، ااااااه ه رجهیها لباسامو از خودم کندم و ش وونهی،مثل د کردمیشنا م دیتو اب اره با دمیپریم دیبا

 ... دیاب ،تن گر گرفتمو در اغوش کش یسرد

 

 برد. یمنو به خلسه لذت بخش اچهیدر یوسرد ارامش

به اطراف نگاه کردم  یاما هرچ رونیاز اب اومدم ب عی،سر دمیترس زاریدر ن یخش خش یچند ساعت گذشت اما با صدا دونمینم

 . اوردمیدر ن رامویاز لباسام نبود، باز خوب شد لباس ز یخبر

 

 باز سر به سرم بزاره. خواستیم دهیورپر یوشاین نیافتاد ، ا میدوزار

 سرده . یلیار،خیدر ن یپس لطفا لوس باز یخودت دونمیزود لباسامو بده ، م وین_

 کردم .  یباشه ،عجب غلط یزیچ ،یسگ ،یترس برم داشت نکنه گرگ کمیخش خش،  یصدا بازم

 داد زدم : یدینا ام بازبا

  ؟ییتو وشایاونجاست؟ ن یک

 دهنمو گرفت ، یبزرگ محکم جلو یبادستا یاز پشت سرم اومد تا برگشتم مرد ییصدا

 روم.  دیوخواب نیبه شدت کوبوند زم منو

 

خس خس نفساش مثل له له زدن سگ  ی... صدا زدیبرق م یکیبهم چشماش تو تار دیمال یا انهیشهوت وحش نشوبایسنگ تن

 . مونستیم

 . کردیم یداشت بدن لختم روسوراخ وزخم یاون عوض یبا فشارا نیزم زیت ی....شوکه شده بودم ،سنگا

 گشتم  نیرو زم یزیچ ینداشت .با دستام به دنبال سنگ دهیتقال کردن فا کردمیم یکار دیاز کار افتاده بود .با مغزم

 زیکه دستم خورد به سنگ ت رهیبه دهن بگ گموید نهیهامو تو چنگ گرفت و اومد س نهیاز س یکیکثافت با دست ازادش  اون

 ونسبتا درشت .

 همه قدرتم زدم تو سرش با دستاش سرشو گرفت و ناله کرد اما هنوزم به حالت نشسته رو بدنم بود . با

 

 دونستمیفرارکردم . م عیتو شکمش زدم وسر یو لگد محکم رونیب دمیبدنش کش ریحرکت خودمو از ز هینداشتم با  یفرصت

 .ادیداره پشت سرم م

 نمونده بود به ساختمون خوابگاه برسم . یزیچ گهیاما د ومدیباال نم نفسم

 کرد، افتادم . ریگ یپام به سنگ هوی

 

زدم ،چشمامو  غیشد از وحشت ج دهیدور بدنم تن یقو یدرد گرفت ،تا بلند شدم و خواستم بدوم دستا یهام بد جور نهیس

 . دمیمرد کوب یپهن و عضله ا نهیبستمو با مشت به س
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 قدرت دستاموگرفت.  با

 استفاده کن . یگرفت ادیکه  ییکایبهت گفتم از تاکت_

 باز کردم. چشمامو

 ؟هاکان؟  دمیدیم یمن چ یخدا

 هاکان بود؟نه یاون عوض یعنی

 …من یخدا ؟یتو؟ تو بود_

 هان؟ یکنیم یچه غلط یموقع شب اونم لخت و عور دار نیا_هاکان

 اون نبوده ؟ یعنی_

که توش بودم خجالت  یتیطرفم از موقع هیکردم از  دایطرف خوشحال بودم که نجات پ هیبرام نمونده بود ...از  یرمق گهید

 . دمینمشن ییاما صدا خوردیکه تکون م دمیدیاونو م یرمق شده بودم لبا ی.لرزم گرفته بود سست و ب دمیکشیم

 که با دستاش محکمتر منونگه داشت. نیبود با مخ پهن شم رو زم کیرفت ونز یاهیس چشمام

 

 

 با توام، _هاکان

 ؟یام استخر خونتون که لخت شد اچهیکجاست ؟خونه بابات ، در نجایا یفکر کرد سه؟یچرا موهات خ گمیم

 خفه اش کنم. خواستیدلم م زدیخدا چقدر حرف م یوا

 ته مونده قدرتم داد زدم  اب

 ؟یکنیواسم نطق م یسادیبرام افتاده ،وا یچه اتفاق یازم بپرس نکهیا یبه جا ؟یخفه ش شهیم_

 خورهیتو افتادم. حالم ازهمتون بهم م ریکه گ کردمیبهم حمله کرد ،داشتم فرار م امیلباسامو برداشت وتا به خودم ب یعوض هی

 اشغال، از همه تون متنفرم...از همتونننننننننن.... یمرده ببرن ،کثافتا ی،مرده شور هر چ

 یعی.اصال حال طبدمیکوبیپهنش م نهیمشت تو س گفتموبایبه هق هق شده بود م لیارومم تبد ی هیکه گر یحرفا رو در حال نیا

 نداشتم.

 مدت تحمل کرده بودم. نیرو تو ا یبد یروح فشار

 ...کردمیم یه خودمو خالکه سر پر شد یاب وانیل نیع

بلندم کرد و  نیدوطرف کمرمو گرفت واز زم یخند شینه با ن دمیکنه اما د سیمشت محکم دهنمو سرو هیاالنه که با  گفتم

 انداختم رو شونش وبه سمت ساختمون مخصوص خودش رفت.

 دمیکوبیداشتم با مشت و لگد به سرو کله اش م هنوزم

 ...نیبزارم زم ؟یبریمنو کجا م ی،بزار برم، دار یولم کن عوض_

 به پشتم زد و گفت: یضربه محکم تیعصبان با

 خودم صداتو ببرم . ای یشیم خفه

 کردن.  دایحرف و زد که از ترس صدام تو گلوخفه شد و اروم گرفتم اما انگار اشکام تازه راه خودشونو پ نیا یچنان خشم با

 منو پرت کرد  هویرو باز کرد و  یاتاقاز چند تا پله باال رفت در  میساختمون شد وارد

 افتادم. یتخت با دشک نرم و فنر هی یو گفتم االنه که استخونام بشکنه اما رو دمیکش یغیج

 دستشه. هیاول یکه جعبه کمک ها یدر حال سادهیبا تمسخر جلوم وا دمیدادم که د رنیصدا نفسمو ب با

 به قهقهه بشه. لیتبد شخندشیکه باعث شد ن دمیچیمالفه رو تختو دورم پ یدست پاچگ اربایاخت یب

 . دیدرخشیم یتو نور مهتاب دیمروار نیع دشیو سف فیرد یدندونا

 .دمیکه مالفه رو محکم دورم نگه داشته بودم خودمو عقب کش نطوریکه اروم گرفت کنارم نشست و زل زد تو چشمام ؛هم یکم

 کنم. زتیبزار تم یدیتختمو به گند نکش نیاز ا شتریندارم نترس .فقط تا ب تیکار_ هاکان

 . گفتیم ینجوریلحن حرف زدنش لجم گرفت انگار کثافت سرتاپامو گرفته که ا از

 تو چشماش زل زدمو گفتم : تیعصبان با

 .ستین یزکاریکنم تازه از شنا برگشتم پاک پاکم،الزم به تم فکر

 گوشه لبش نگام کرد. زیبا همون لبخند تمسخر ام هاکان

 .ینگاه به سر تا پات بنداز هی.، بهتره یئنمطم_

مالفه رو کنار زدم ،تمام بدنم  اریاخت یخونا کجا بود، ب نیشده .ا یمالفه خون یمن جا به جا یخدا یبه خودم انداختم،وا ینگاه

 وزخم شده بود . دهیخراش
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 دیبلندموتودست گرفت وکش یحرکت بلند شد مالفه رو از دورم کنار زد وپشت سرم نشست ،خواستم بلند شم که موها هی با

 با ناله افتادم کنارش. نییپا

 

  ؟یوحش یکنیم کاریچ_

 تحملت کردم. یبتمرگ به اندازه کاف ریبگ_هاکان

 .یچیه ششونیکهتو پ دمیولخت د کلیو بدن خوش ه نقدرتنیا نترس

 ...یحرف بزنه.عوض ینجوریبهم برخورده بود اون حق نداشت با من ا یلیخ

  نییپا دمیاز تخت پر عیکه سر کردیباز م نمویبند سوت داشت

 به شما ندارم. یاجیکنم احت زیزخمامو تم تونمیخودم م _

 دستشو با خشم پرت کرد تو بغلم و از تخت بلند شد. یمنقبض شد بانداژتو تیاز عصبان فکش

 

 

 بهت دست بزنم .  ادیخوشم م ینکنه فکر کرد_هاکان

 اشاره منن . هیمنتظر  کلتراشیتو خوش ه از

 

 ارزو ها ندارم. نیخدا رو شکر من از ا_

 داشته باشم. ییزایچ نیاونقدر بدبخت نشدم که عقده همچ هنوز

 (سوختمیداشتم تو حسرت اغوشش م شیساعت پ هی نی)تو دلم گفتم : اره جون خودم، تا هم

 

 .دید میخواه_کانها

 به سمت در اشپزخونه ر فت. یحرف چیه یب

 دمیدیداشتم اطراف و م تازه

 .کردیم ییخودنما یا شهیش وارهیبا د یحمام گهی.، طرف داچهیرو به در ینسبتا بزرگ با پنجره ا تییسو هی

 بود . فیو کث نیحمام نگاه کردم . تمام بدنم خون ییسرپا نهییشدم .خودمو تو ا یا شهیاتاقک ش وارد

 .مونستیم شونیخواب پر هی نیاب گرم تمام اتفاقات مرور کردم. ع ریز

 اورد . رونیاب منو از اون حال ب یسرد نکهیاب بودم تا ا ریز ساعتها

 رون،یاروم در حمامو باز کردم اروم سرمو کردم ب ینه حوله ا ،ینه لباس کردمیکار م یچ دیحاال با دادیداد ب یا

نه از قصد  دمیرفته بود من اونجام ...شا ادشی. انگار  دیرسیبه گوش م یمیمال یقیموس یوش کرده بودو صدارو خام چراغا

 داشت؟ یکارو کرده بود .خاک تو سرم نکنه قصد و منظور نیا

 

 دورم. چمیکنم بپ دایپ یزیچ یروش تا مالفه ا دمیکورا دست کش نیا نیبه سمت تخت رفتم .ع نیپاورچ

 .  خوردیبه چشم م ینور کم یا گهیدرد یال از

 ترس و لرز به سمت نور رفتم. با

. انگار تو  دینوشیم وانیو جرعه جرعه از ل کردینگاه م یدر دست ،داشت به قاب عکس یوانینشسته بود، ل یصندل یرو هاکان

 بود . یا گهیعالم د

 ندازمیم فشویمرگ کنه.... تن کث یکه صد هزار بار ارزو ارمیسرش ب ییبال خورمینمونده ماهان قسم م یزیچ گهید_هاکان

 سگا ... یجلو

 

 بود؟ یعکس ک نیا ره؟یانتقام بگ خواستیم یمن از ک یخدا_

 نهیس یشدم .وا نیوبا صدا نقش زم دیچیپام پ یکه به جلو برداشتم مالفه تو یاما با قدم نمیدستشوبب یعکس تو خواستم

 هام له شدند.

 دمیخشمشو شن دورگه شده از یصدا

 تو اتاقم؟  یایگفته ب یک ؟یکنیم یچه غلط نجایتو ا_

 بلند شدم  نیاز زم دمویبود زود مالفه رو رو سرم کش یعصبان یلیبودم خ دهیترس

 من....من ...اومدم...._
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 به سمتم اومد  کردیکه کمر شلوارشو شل م یسرخ شده در حال یباچشما

 رو من تموم کنم؟  کهیتا کار ناتموم اون مرت یاومد ؟هان؟یچ یاومد_

 داد زدم  یعصب

 برت داشته فقط  الیخ یادی؟ ز یتحفه ا یلی؟ خ یزنیبا من حرف م ینطوری، که ا یهست یک ی،فکر کرد یخفه شو عوض_

 .... نیهم رمیبودم ازت لباس بگ اومده

 

 یوموها دیمالفه رو از سرم کش هویه طرف در رفتم که ب رمویچیچادر سرم کرده بودمو سفت تربه خودم پ نیرو که ع مالفه

 شد  دهیکه سرم به شدت به عقب کش یطور چوندیتودستش پ سمویخ

اون زبونتو از  ی، وقت کنمیکنه اال تو ، اونم االن خودم درستش م یمن زبون دراز یجرات نکرده بود جلو یننه قمر چیتا حاال ه _

 دیچیتند الکل تو دماغم پ یبو خوردی. نفس تو صورتم میدهن باز کن دیکجا با یفهمیم رونیب دمیتو حلقومت کش

 خون رو تو دهنم حس کردم . یاز لبم گرفت که شور یرو لبم گذاشت با دندوناش گاز انهیوحش لباشو

از من سلب  یشده بود ،قدرت انجام هر کار دهیدرد و ترس شوکه شده بودم موهام محکم تو دستش بود، سرم به عقب کش از

 شده بود .

 کنه... تمیاذ نیاز ا شتریب زاشتمیم دینبا

 مست کرده کجا.. یوحش نیمن کجا و ا یالیخ هاکان

 ..ندازهیرو از پا م یکه هر مرد ییدلش تنها جا ریهمه قدرتم ارنجمو کوبوندم ز با

 دلشو گرفت  ریمنو رها کرد وز یاخ با

 نه.. خواستمینبود که من م یاون هاکان نیبا همه وجودم ا دمییدو

 گهیو نگران روبرومه مرتب م دهیبا چهره ترس وشاین دمیخوابگاه رسوندم فقط د یچطور خودموبه راهرو دمینفهم

 ؟یناتاشا ؟کجا بود هیختیچه ر نیشده ؟ا یچ_

 کردم . فیماجرا رو براش تعر دهیبر دهیبر یوبا نفسها هیگر ریزدم ز یها یانداختم بغلشو ها خودمو

 کردم تا اروم شدم. هیگفتمو گر اونقدر

 

 نی،افر فتهیبرات ب ییاتفاقا نیهمچ دمیبا بیوقت شب ، تو کشور غر نیخودته ، ا ریتقص زمیخواهر به فدات ، عز _وشاین

 . ینکن یطونیش ییبه بعد تنها نیپاک کن حاال ، قول بده از ا توینیدخمل خوب ب

 یواسه من لودگ ینشست زارمیحق اون نامردو کف دستش م رمیاالن م یبگ نکهیا یدادنته ،بجا یدلدار یگمشو تو هم جا_

 .یکنیم

 بود ، دهیکه اخماشو تو هم کش یدر حال ستادیجن زده ها ا نیع هوی

 

 نیپشت لبشو ع دیکرد و کش سیباال و انگشتشو با زبونش خ دیلباسشو کش قهیخوابوند و شویصورت یشد پشت کفش راحت خم

  یرفت سمت در خروجگنده التا  نیا

 گفت  یکلفت یصدا با

دندونام  نیکرده ،نشونم بده تا با هم ینازتو بارون یشایبلند شو نشونم بده اون المصبو که چ د،یدددد پاشو دختره چشم سف _

 خر خرشو بوجووم....

 خنده ... ریرفت و از ته دلم زذم ز ادمی ایبا مزه ادا در اورد که همه تلخ نقدریا

بر و اونبرش  نینشونت بدم که هفتا هاکان از ا یرتیغ هی می،پاشو بر رتمیغ یمن ب ی،مگه نگفت یخندیم یبه چ فهیض_وشاین

 . رونیبزنه ب

 

 بار از خنده اشک تو چشمام جمع شده بود . نیا

 دمیکه هنوز مالفه دورم بود بلند شدم و دست انداختم دور گردنشو گونه هاشو بوس یحال در

 کردم؟یم کاریمن اگه تو رو نداشتم چ وین ویقربونت برم ن _

 به غب غب انداخت یباد وین

 گل. ریز یکردیخودتو م یرفتیم دیبا_

 پس کلش  زدم

 ؟ یپرو شد دمیتا باز بهت خند_
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 دیخند زیر وشاین

 ...فتهیخوردن ب زیکنم که اون نره خر به چ یکار دمیفدات بشم توفقط بخند من قول م_

 

 چطور رفتار کنم  دونمیاز فردا م وین الیخیب_

 .  مییایبر ب کلمیه یمرد قو هیاز پس  ینطوریا طیتو شرا میتا بتون میکن نیرو تمر کایتاکت یجساب دیبا

 . میکنی.فردا بهش فکر م میبخواب میبر ایداغونم ب یلیخ

 دمیتنم کردمو خواب یلباس صدای.همه در خواب ناز فرو رفته بودند .ب میداخل سالن شد یحرف چیه یب

 

 شدم  داریب یاروم یتکون ها با

 ، پاشو که کارمون ساختست. یپاشو ابج_وشاین

 از خواب بزار بخوابم . مرمیبه جان خودت دارم م وین_

 . ادینره خر خودش م نی، د پاشووگرنه ا یخواب به خواب بر ذاشتمیاگه به من بود م_وشاین

 گه؟ید هینره خر ک_

 صفن اال تو و من ، همه تو  گمیجونو م یهاک _وشاین

 .رونیزدم ب وشایچشم به هم زدن اماده وزودتر از ن هیحرفش مثل برق گرفته ها بلند شدم وتو  نیا با

 از هاکان نبود . یاما خبر کردیم یبه صف شده و سرهنگ عبد المجد داشت سخنران همه

 .ستیگشتم نبود نگرد ن _وشاین

 ؟یچ یعنی_

 معشوقتم خواب مونده مثل خودت . یعنی_وشاین

 گرمه. گهید یسرش جا دمیشا

 گه؟یم یسرهنگ چ نمیبب یریگیزبون به دهن م_

هم سقط کرد  یتر کنه هر ک ادیزنده موند که خدا عمرشو ز یبفرستنمون سفر اخرت .هر ک خوانیفقط م ستین یخبر_وشاین

 دم جهنم منتظرشه میرج طانیش

 تو؟ یگیم یچ _

 

 انداخت  یاونجا که عرب ن فرستنمونیدارن م گمیم _وشاین

 نه؟ ای یزنیمثل ادم حرف م_

  یخود کش یعنی ؟یچ یعنی یفهمیباالتره م یکیکه از دوره چر یازمون دوره رنجر برنمونیدارن م ویکیا_ وشاین

 ببرنمون . خوانیکه گفتم کجا م گهیم یجور هی گهیتو هم د_

 یاااا نه بابا ، شجاع شد _وشاین

 من شجاع بودم _

 ... یزه،ایهمول ی، ا زهیپاستور ریش یا_ وشاین

 . گذروندمیدوره رو م نیمن داشتم هم یقشم خوش گذرون نی، اون موقع که تو با دوستات رفت وین گمایبهت م یزیچ هی_

 مرگ تو؟_وشاین

 مرگ خودت_

 م؟ینیبیونم میرج طانیراحت حاال حاال ش المیقربونت برم پس خ یا _وشاین

 ام گرفته بود  خنده

 راحت التینه خ_

 ... انیدارن م یافسانه ا یکنار که دوقلو ها نینفس کش بر یا _وشاین

 حرفش چند تا از زنا برگشتن و با تاسف برامون سر بکون دادند .. نیا با

 چطور دربارمون قضاوت کنن . گرانیبرام مهم نبود د گهید

 و ازاد باشم  الیخ یب وشایمثل ن خواستیم دلم
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 یجا یزهر مار یپودرا نی...اب... گشنمه ...اخه ا خوامی... آآب ب ..م تونمینم گگهیاحد و واحد من د یخدا به ناتاشا– وشاین

 رن؟یگیغذا رو واسه ما م

 ...  یکرد ابونیمنو اواره ب نطوریازسرت نگذره ناتا که ا خدا

 .. شمیمنم مثل تو دارم هالک م گهیبسه د-

 ...میبرسون گاهیخودمونو به پا میفقط دو شب وقت دار میتا زودتر برس ایحرف زدن راه ب یجا به

 دور بود ... گاهیاز پا یلیبردند که خ یعیدشت وس کوپتربهی...ما رو با هلمیدادیدوره م انیواسه پا دیبود که با یتیمامور نیا

 در انتظارمون بود ...  یسخت هیوگرنه تنب میرسوندیم گاهیخودمونو در عرض سه روز به پا دیبا میداشت اریکه در اخت یلیوسا با

 بگه نامردا سه تا بسته شکالت و یک قمقمه آب هم شد اذوقه...  ستین یکیاخه -وشاین

 ؟ ادیچه کارممون م ؟بهیکه چ نیتو بر بیابان وبال گردنمون کرد ینیسنگ نیچترنجات به ا نیا

 

 

 ...میهر طور شده زودتر خودمونو به قرارگاه برسون دیرو هم دادن ...با نای...بازم شکر کن هم یدوره رنجر گهیم یکیبه  یکی-

 زار؟ شهیفرستادنمون تو اون ب یکه دست خال یشب ادتهی...  میگذروند نمیکه سخت تر از ا ما

 

 ... شهیکه تمام تنم مور مور م ارین ادمیاخ -وشاین

 که تو باتالق خفه شد ... هیاون افغان چارهیب

 ... ارین ادمیتوبه ..توبه ..  ایخدا یوا

 باشه بابا...-

 ... میگودال بکن هیحاال  ایب

 ...برنیم انیشغال موغاال م نیفوقش جسدمونو ا میجون بکن جایمن که نا ندارم بزار هم ؟یقبرمونو بکن یخوایم-وشاین

  ؟یستیخنگ خدا مگه تشنه ن-

 زرنگ؟  یتا به اب برس یبکن نویزم یخوایم یچرا اما تا ک-وشاین

 ....شهیتو جمع م نیاب ا یتا صبح کل میکشیچترو م نیگودال بعد روش ا هیکه فقط  میکنیاحمق جون چاه نم-

 

 خدا رحمتم کنه... نور به قبرم بباره... گهی..تا صبح که دکنمیتا صبح؟ من االن دارم جون م-وشاین

 

 حقته ...چقدر گفتم کم اب بخور ... _

 

 ... زننیحرف نم ینجوریااا با ادم رو به موت که ا_وشاین

 گفت: کردیکه از ته گلو خر خر م ییمثل جسد انداخت تو بغلمو با صدا خودشو

 ...جگر گوشه من ...حاللم کن ...  ناتا

 تو هوا تکون داد ...دستشو بلند کرد و  یخشک شده اش نشوند و به اروم یلبا یرو یلبخند

 

 وونه؟ید یدیدست تکون م یک ـواسه

 اومده خواهرتو ببره ... لیواسه فرشته مرگ...وداع کن با خواهر که عزائ-وشاین

 

 تو بغلم هلش دادم کنار  از

 

 یذره اب تو قمقمه منه ..اما کور خوند هیچشمت دنبال اون  دونمینداره .....م یواسه من رنگ گهیبرو گمشو اون بر ،حنات د-

 ....ی.. عالوه بر اب خودت نصف مال منم تو خورد خورمیگولتو نم گهی..د

 ملتمسانه به من دوخت ... چشماشو

 ذره... هیفقط  کنمیخواهش م-وشاین

 

 ... نی.. تو رو به لب تشنه امام حس خواهش
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 شدم... نیگرفت ..قمقمه رو پرت کردم طرفش و مشغول کندن زم شیکه دلم ات کردیمظلومانه التماس م نقدریا

 تا بنا گوش باز شد .. ششیو ن دیهوا قمقه رو قاپ تو

  شمیو سوارت م کنمیخوب خرت م مایخودمون -وشاین

 به سمتش برداشتم که با خنده ازم دور شد . زیخ هی

 

 ...میگودالو بکن نیکمکم کن ا ایزود کوفت کن ب_

 

 چشم...به  یا-وشاین

 

 بدونم االن هاکان کجاست؟ خواستیم دلم

 بودمش . دهیند گهید ییاون شب کذا از

 براش افتاده بود ؟ یاتفاق یعنی

 گوشه لبم رو که زخم شده بود ولمس کردم . اریاخت یب

 

  گهیگودال المصب د نی،خوب بکن ا یخونیباال سر من فاتحه م یسادی، وا یباز که هوشت رفت تو کفتر باز یااااووو_وشاین

 

 خودم اومدم  به

 

 ..میو چتر روش پهن کرد میگودالو کند عیسر

 

 ..میکردیصبح صبر م دتای.. بامیرو با خاک و سنگ پوشوند دورش

 .کنهیم یهاپول کرویکه داره کوچ میروده بزرگه کن نیواسه ا یفکر هیاز گودال حاال  نمیخوب ا _وشاین

  میدنبال چند تا شکاف بگرد دیحاال با _

 

 باسن؟  یشکاف گوشت زمیعز یخوایداره . از چه نوعش م هامیشکافت ا نیجانم !؟ ا_وشاین

 

 منظورم شکاف صخرست وین یخر یلیخ_

 .شیداشته نه سنگ داریخر ی، بعدشم تا بوده نبوده شکاف گوشت زمیاون که لقب توه عز _ وشاین

  ادیم ریاونم فقط تو شکاف صخره ها گ گردمی، دارم دنبال مار م وشاین یتیترب یب یلیخ _

 

 شد میو پشت من قا دیکش یغیج یلودگ با

 ؟ یواسه چ یخوایخاک تو گورت مار م _وشاین

 واسه شام امشب._

 ، خجالت نکش ...عمرا لب بزنم ...اوق ی،مارمولک یموش یچ گهید_وشاین

 کالتو بنداز هوا  میاریب ریمارم گ نیاگه هم چارهیب_

 

  رمیبم یاز گشنگ دمیم حیترج_وشاین

 

 ستاین یکه خبر ی، ناتا ، ناتا کن یالتماس کن یایگفته باشم بعد ن یباشه هر جور راحت_

 

 بابا مینیبر ب_وشاین

 

 

 

 اوردم  ریدنبال شکاف گشتم تا باالخره چند تا گ به
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گردن اونا رو  ی... تو چشم بر هم زدنرونیب دمیارو از تو لونه اشون کشکه دم ،خونه هاشون راه انداختم اون یو دود شی...باات

 .کردمیحرکت چاقو سرشونو از تن جدا م هی، با  گرفتمیم

 از شام امشب نمیخوب ا_

  کردیبر و بر منو نگاه م وین

  دمیسر چوب کش یکی یکیدرست کردم . مارا رو  یشیخارو خاشاک ات با

 راه انداخته بودم  یدود و دم عجب

 

شده بود که انگار داره بوقلمون سرخ  ریزل زده بود و اب از لب و لوچه اش سراز چارهیبراق به مار ب یبا چشما نیهمچ وشاین

 جلو . ادیب دادی، اما غرورش اجازه نم نهیبیشده م

 

 ولع شروع کردم به خوردن  با

 ... دیبه دندون کش دیکنارمو مارو از دستم قاپ دیگربه خز نیع وشاین دمیسرو صدا راه انداختم که د نقدریا

 

 .. چه داغه...یسوختم .. وا یآ_

 به خدا ... دهیم یحال عجب

 باشه. یخوشمزگ نیگوشتش به ا کردمینم فکر

 

  یریبم یشد قرار بود از گشنگ یچ_

 .یخواهر ش یبرهوت ب نیتو ا ومدیراستش دلم ن_ وشاین

 رو تو برم سنگ پا _

 داد و مشغول خوردن شد. لمیبامزه تحو یشخندین

 

 ... میکردیم یابیجهت  رهیو دب اکبر و غ یو در شب با ستاره بادکنک دیبا خورش صبح

 

 ..میدیاز درخت بود رس دهیکه پوش یکوهستان یو به منطقه  میبرهوت گذشت ابونیاز اون ب نکهیا تا

 

 نه؟ ایبودند  دهیتا االن رس هیمونده بود ... نمدونم بق یباق گهیشب د هی فقط

 اردوگاهمون بود ... یمنطقه درست باال نیا

 ... میفقط نصف روز فاصله داشت گاهیبعدش تا پا میواز اون باال با چتر بپر میکن دایجنگل و پ یبود ابشار تو  یکاف

 

 ؟یگفت چ دیباکه  نجاستی، ا یاز بس افتاب خورد بهش ، عجب جنگل رفتی،فس مخم داشت در م شیاخ _وشاین

 نیاهلل و احسن و الخالق فتبارک

 میدونستیو ما نم یحرفام بلد بود نینه بابا از ا _

 پات حروم کردم ، مویعمر جون هیاحساست  یخاک به سر ب _وشاین

  کنمی، حاللت نم یمنو هنوز نشناخت یگیچرکاتو شستم ،تازه م رخت

 اش  نهیبه س زدیو م گفتیم ریز یبا عشوه و صدا نارویا

  کننیم یمرحله تله گذار نیتو اخر شهیحواسمون جمع باشه هم دیبسه با یخوب مسخره باز_

 رن؟یموش کره بگ خوانیمگه م _ وشاین

  رنیرو بگ یناز ناز یوشاین خوانینه م_

 .  ایاوا غلطت کردن گور به گور _وشاین

 

 باش  یجد کمی،  کنمینم یشوخ وین_

 بله قربان ، امر امر شماست._وشاین

 یستیتو ادم بشو ن_

 ؟یادمش کن ادیدلت م یناز نیفرشته به ا_وشاین
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از سربازا  یکیجون  مهیکه بدن ن میجلو نرفته بود لومتریهنوز چند ک م،یبسم اهلل وارد جنگل شد هیبود با  دهیفا یزدن ب حرف

 رفتیشده و به شدت ازش خون م زونیکه از درخت او میدیرو د

 چه به روزش اومده  نویدوازده امام ، ا ای_وشاین

 نگفتم بهت _

 م؟یکمکش کن_وشاین

 کنم  دایچوب بلند پ هیصبر کن  _

 کار؟یچ یخوایچوب م _وشاین

  ستین یا گهیمطمئن شم دورش تله ئ د دیبا_

 

 دمیپر از برگ کش نیزم یبا چوب رو اروم

 ازش خون رفته بود . یلیخ نییپا مشیاورد وشایبا کمک ن میتله بود .به سمت دختر رفت هی نیفقط هم انگار

 م؟یکن کارشیجاال چ_وشاین

 مشیبا خودمون ببر دیبا_

 من  بهیعج کمی یول_وشاین

 به؟یعج یچ_

 بودمش. دهی، تا حاال ند ستیاشنا ن افشیق_وشاین

 کرد یه کنارش بودم زخممنو ک یوبازو دیکش شویخنجر کمر یگفت دختر چشماش باز شدو با چاالک نویا وشاین تا

 یدر پ یپ یحرکت پا خنجر رو از تو دست دختر انداخت و با لگدا هیشا اما فرز تر از دختر با  وین دیچیتو دستم پ یبد سوزش

 کرد . نیاونو نقش زم

 . دیتف به ذاتت پدر بد ذاتت چشم سف یا_وشاین

 خوبه ناتا؟ جالت

 تله بود. هی نمینشده .ا داریببندش به دختر تا ب ایاره ب_

 کنهیداره جلوت جون م یکی یدیپند گوشت کن خواهر، اگه د نویشده ها ،ا ییایعجب دن_وشاین

 . دیگربه صفت پنجول کش نیمثل ا یدید هویسگم بهش نزار  محل

 راه و ادامه بدم . هیبست و بهمن کمک کرد تا بق یدختر و به تنه درخت عیسر

 بود . یرو شکر زخمم سطح خدا

 

 ؟یشنویاب م یصدا نیکن بب زیگوشاتو ت وشاین_

  یجفت درازشو دار هیخودت که _وشاین

 کار؟یچ یخوایمن م مال

 ؟ یادب شد یااااااااا باز ب _

 خوب بابا حاال قهر نکن ._وشاین

 

 و کنار گوشش گرفت. دیچ یاز درخت یبرگ پهن رون،یگوشاشو از مقنعه اورد ب یحالت بامزه ا با

 بود  حرکاتش خندم گرفته از

 خله؟ یکنیم کاریچ_

 ، رادارمو به هم نزن. سسیییییییییه_وشاین

 

 .شنومیم ییصدا هیطرف  نیدارم از ا ایب

 ... گهید ایب

  شدیصدا واضح تر م میرفتیجلو تر م یهر چ گفتیراه افتادم راست م دنبالش

 ما بود . یجلو رو نهیبب شیادم ممکنه تو زندگ هیکه  یمنظره ا نیباتریز یرو ادهیپ لومتریاز چند ک بعد

 سر تا اون سر ابشار رو در بر گرفته بود . نیکه از ا یکمون خوشرنگ نیمه الود با رنگ یدر حصارهوا دهیسر سبز پوش یدرختا

 شد؟یم یعنی کردمیم یعمرمو سپر میداشتم وبا عشق زندگ یکیرمانت یفضا نیتو همچ یکلبه درخت هی خواستیدلم م شهیهم
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 ناز ،......... یپسر کوچولو هیهاکان ،با  من،

 

 .ستاین یاز سردار جون و امپوالش خبر نجایکه ا ی،باز تب مب نکن یآ_وشاین

 به بازوش زدم یلبخند مشت کم جون با

  نمی؟بزار بزار سرهنگ جونمو بب یاورد ریگ میتی ؟یزنیچرا م_وشاین

 شد  لیکه به خودش گرفته بود به قهقه تبد یمظلوم افهیبا ق لبخندم

 ؟یازار ، کوفت ،باز تب گرفت_وشاین

 ؟یتو سرهنگ و دوست دار یراست راست یگمشو تو هم ، ول_

 براش  رمیمیناتا عاشقشم ؛ م یوا_ وشاین

 

 ونانازم. کلیخوش ه یاز تو چه پنهون من عاشق تمام مردا ستیاز خدا که پنهون ن البته

  شتریخوشتراشتر عشق منم ب یهرک

 ..ایبار مثل ادم حرف نزن هی،  وونهید_

 راستشو بگو منم گفتم. یااا خوب گفت_وشاین

 . میاوردوگاه پرواز کن کیبا کمکش تا نزد میتونیم ادی،داره بادم م میبپر دیچترت و چک کن با ال،یخیخوب ب_

 وارد ارتش شدم  ایچترباز نیمن فقط بخاطر ا یون یجانم،م یا _وشاین

 ت؟یباز چتر نیافتاد به اخر ادتی هیچ_

 بود ، قزبونش برم ... نجایحاال ا یاره، کاشک _وشاین

 نمتیبیم نییرو کاشتن سبز نشد ، پا یکاشک_

 ناخواهر  امیااا صبر کن منم ب_وشاین

  میچترمونو باز کن یبود که به راحت ادیابشار اونقدر ز ارتفاع

 ناتا  دهیم یچه حال وهههو،ی_وشاین

 ...ومدمیبا کله م نایدر انتظارمونه زودتر از ا یبهشت نیهمچ دونستمیم اگه

 .میدیرس گاهیکرد که به پا یحرف زد و لودگ نقدریا

 .شدیهر لحظه کمتر م نیبا زم ازتفاعمون

 توهم زدم؟ یمن از خوش ای ینیبیناتاشا تو هم سرهنگو کنار هاکان م_وشاین

 

 کنار هاکان نظاره گر فرود ما بود . ینیکردم اره انگار خود سرهنگ ام زیر یکم چشمامو

 ازت خواسته بودم . گهید زیچ هیخدا مرامتو عشق است ، کاش  یا _ وشاین

 ناتاشا ریبگ ادی نیو بب من

 سمت سرهنگ بدبخت، رهیو صاف م کنهیم تیو اونطرف هدا نطرفیبه ا یداره چترشو ه دمید

 انداخت تو بغل سرهنگ . دوخودشویکش یغیج یالک

شدند وچترنجات افتاد  نینقش زم وشاینتونست خودشو کنترل کنه با ن چارهیبود که سرهنگ ب ادیرد اونقدر زبرخو شدت

 روشون.

کارو کنم اما کور خونده بود با مهارت  نیاالنه که منم هم کردیبه اون وبعد به من انداخت حتما فکر م ینگاه یبا پوز خند هاکان

 .دیو منو به سمت هاکان کش دیوز یباد تند هویکه  میومدیچترو کنترل کردم و داشتم فرود م

 .فتهیاتفاق ب نیا دینبا رممیمن بم ینه خدا اوه

 با پوزخند نظاره گرم بود ، نطورینمونده بود بهش برخورد کنم هم یزیچ شدیکمتر م نیبا زم ارتفاعم

  شی، تو چند قدم یکن رمیتحق نیاز ا شتریب زارمینم نه

 چترمو باز کردمو خودمو رها کردم . ،طناب

 .شیفرود اومدم درست تو دو قدم میلحظه تعادلم به هم خوردرو شونه زخم هی افتادم

 یاخ دستم ..وا_

 بهتره . یلیخواهرت خ هیریانگار نشونه گ_هاکان

 باخشم سرمو باال گرفتم گفتیم یچ نیمن بب یخدا

 وامسال شما بندازم . هنوز اونقدر بدبخت نشدم که خودمو تو بغل شما _
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 پا نشده.؟ ینیبدبخته که هنوز از رو ام یلیپس قلت خ_هاکان

 شدم یکنف کرده بود عصبان یچلغوز از خود راض نیکه منو جلو ا وشایکار ن از

 سمتشون رفتم چادورو با حرص از روشون کنار زدم . به

 دیخودشو کش عیگل انداخته بود سر یلبخند ملوس از رو سرهنگ که صورتش حساب هیبا  دید یعصب یمنو با اون چشا وشاتاین

 کنار و بلند شد .

 شد . داشیادب از کجا پ یباد ب نیا هوی دونمی،شرمنده نم خوامیبازم معذرت م_وشاین

 یستوان نادر گهید ادیم شینداره ، پ یاشکال _سرهنگ

 بلند شد وبه سمت هاکان رفت. سرهنگ

 با همون لبخند  یبل ریز وشاین

 تو فاز لباش  رفتمی،داشتم م می. تازه دو تامون داغ شده بود میوسط فاز عشق یدیبر خرمگس معرکه لعنت ، خر جفت پا پر یا_

 ده؟یم ینیچلغوز به خودش اجازه هر توه نیمثل ا یکثافت هیکه  یغلطا رو کرد نی،هم شعورید ب_

 نشونم بده تا جفت پا چاک دهنشو جر بدم . غلط کرده ؟یکدوم چلغوز؟ کدوم اشغال_وشاین

 

 .میدونبالمون کارتون دار دیایبچه ها ب_سرهنگ

 ززززززمی.، عسسسسمیکامل کنه ، اومد ونویریفاز لب گ خوادیقربونش برم ،حتما م_ وشاین

 بهش رفتم که صدا تو گلو خفه شد . یچشم غره ا چنان

 تو دهنت که  زنمیکنار جلوشون چنان م زارمیرو م ی، حرمت خواهر یبکن حرکت اشتباه هی نایبه خدا اگه جلو ا_

 به گربه بگم عبوالقاسوم؟ ؟هان؟یکه چ_یعصبان یکم وشاین

 .اااایبزرگتر یاومد ایزودتر دن قهینکن دو دق فکر

 بهم زد و جلو تر از من خودشو به اونا رسوند . یا تنه

و  هیتمام حرفاش فقط شوخ دونستمیحرف زدم .م ینجوریگلم ا ویکرده بود که با ن کیاشغال چقدر منو تحر نیا نیمن بب یخدا

 از گلم پاکتره ،اما...

 

 د؟یبا شمام ؟موافق یستوان نادر_سرهنگ

 ؟یچ_

 حرف زدند . تیبودمو اونا از مامور دهیبهشون رس یک دمینفهم

 کنمینطق م واریسه ساعته واسه در و د_هاکان

 . دیکن یهمکار دیضرحا گمیم تویمامور_سرهنگ

  هیتیبدون چه مامور نکهیا بدون

 بله ، بله حتما _

 کار امد تر از شمام هستند اما یماموار_هاکان

 از اومدن شما سرگرم کردن اوناست وبس اونم به خاطر همسان بودن شما .... هدف

 

 حواس همه رو پرت کنه. شیتا انتر باز نیخوایانتر م نیبگ یبارگ هیلطفتون کم نشه _

 

 که به زور جمش کرد یبا لبخند هاکان

 . ادیبهتون م شتریها ،اما دلقک ب هیما نیتو هم یزیچ هی یدیخوب فهم نیافر_

 

 د؟یدار فیبا ادب تشر یادیز دیکنیفکر نم _

 

 . دیدار هیاز بق یچه توقع ا گهید دیدیلقب انتر م تتونیخودتون به شخص یوقت_ هاکان

 جواب دندون شکن بهش بده ،اما اون به حالت قهر صورتشو ازم برگردوند .. هیکردم بلکه اون  وشایبه ن ینگاه

 

 ، کنمیبچه ها خواهش م _سرهنگ

 دهن همه باز بمونه . دیوارد مجلس شد یکه وقت ی...طور دیکن شیارا دویهم لباس بپوش نیع دیشما با دینیبب
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 ..؟ میاریب ریاز کجا گ دابیرخاب سفبرهوت لباسو س نیحاال ما تو ا_وشاین

 

 زیتو ساختمون ؛طبقه باال تو اتاق رو تخت همه چ میبر دیایکه وقت تنگه ب دیبجنب عیاونا رو خودم جور کردم فقط سر _هاکان

 .استیمح

 هنوز باهام قهر بود وشایم،نیاتاق شد وارد

 لبخند بزن  هیمن ،معذرت،  ی، گل وین وین_

 سردار بد جور رو اعصابم رفته... نی،ا رمیگیپاچه م یچرا ه دونمی، نم کنمیم خواهش

 بهم انداخت ینگاه مین وشاین

 .یسگ اخالق شد یدونیخوبه خودت م_

 اره من سگ اخالق تو منو ببخش _

 بهمون؟ یبچسبون یاوردین ریگ نیبهتر از ا وونیانتر؟ ح_وشاین

 بپرونم؟ خاک تو سرتاره منم بلدم تکه  یبگ یمنو درار یادا یخواستیم مثال

 دمیباز بهت خند یهو_

 باش. یریچشم غره م نهمهیا شهیکو خنده ؟موندم تو چرا چشات چپ نم_ وشاین

 به در خورد  یا تقه

  د؟یدخترا اماده شد_سرهنگ

 ...میشیحاضر م گهیساعت د 1تو اتاق تا  میاومد ستین قهیااا ما که دو دق _وشاین

 کوپتر اومده منتظره... یلی، فقط زودتر بچه ها ه دیببخش_ سرهنگ

 

  رفتیطور که به سمت تخت م نیهم وشاین

  میزود حاضر ش ایبارو حاال ب هی نیاما فقط هم یاج بخشمتیبارو م نیا_

 .... زمیلطفت کم نشه عز_

 سردار جونمون چه کرده  نیاوه بب_ وشاین

 به همون رنگ  ریکت حر هیشب دنباله دار قرمزرنگ با  لباس

 بپوشم. نویکمکم کن ا ایب هیباش ؛شراب سویگ کاله

  ؟یبه خودت نگاه کرد نهییتو ا_

 ؟ینه واسه چ_وشاین

  بارهیچرک و چپل داره از سر و رومون م_

 نگاه به خودش و من انداخت هی وین

  رهیگینم لی... گفتم تحو دمومیسرهنگ ن نیچه عشوه ها که واسه ا ختیسرو ر نیخاک تو گورم صبح تا حاال با ا یوا_

 تو منو بشور من تو رو  م،یزود لخت ش ایب _

 

 حمام...  امیحاال ب خوابمیاتاقم نم هیتو  زیه یمن با تو ؟یچ گهیوا خدا مرگم بده د_ وشاین

 ...  نمیبرو اونور بب یایکمرمون بود ،اصال دلتم بخواد با من ب یکش فیگمشو تو هم ، منظورم ل_

 اب گرم  ریبعد از سه روز ز دادیم یدوش ،اخ چه حال ریلخت شدم و رفتم ز عیسر

 قمبل منو هل داد اونور  هیبا  وشایچقدر تن و بدنم خسته است. تو حال خودم بودم که ن دمیفهمیتازه م انگار

 ... یچه ارامش ی،وا هیجانم ،چه اب گرم ی، ا ی، تا همه ابا رو نفله نکرد فهیبکش کنار ضع_وشاین

 

  رونیب میاومد میاز حمووم دل کند یمسخره باز یاز کل بعد

 . وبودیکه البته کاردست ن یجیخفن خل شیو ارا میرو سر گذاشت سایو کاله گ میدیرو پوش لباسا

 

 د؟یهست یشما ک دیببخش_وشاین

 ؟یهست یخودت ک_

 خنده ، ریز میزد
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 نخورنمون... میشد گرتریج میبود گریج_وشاین

  میواقعا ناز شده بود_

 

  میشده بود یا گهیقرمز شدمون انگار کس د یولبا سیاون لباسا وکاله گ با

 

  دیجنگیم دمونیلباس با پوست سف ی،قرمز

 به در خورد  یکه تقه ا دمیپوشیمونوومیشیات یپاشنه ده سانت یکفشا میداشت

 

 اون تو ؟ دیکنیم یخوبه گفتم وقت تنگه چه غلط_هاکان

 خوب خوب  یغلطا _با خنده وشاین

 یکه دو تا پالتو یرنگ ظاهر شد در حال دیدر کت وشلوار خوشدوخت سف دهیپوش یدر به شدت باز شد هاکان عصب هوی

 تودستش بود . دهمیسف

 

 گذشت  یم یتو فکرش چ دونستمیبود ،کاش م یبیمات و مبهوت نگامون کرد توئ نگاهش حال غر دیما رو د تا

شمر زلجوشن سر تا پا  نیخودتونه ،ع ری، د تقص میبخدا خودمون دینترس هو،ی دینکن د؟سکتهیو جناب سردار ،خوبالو ، ال _وشاین

 .نیقرمزمون کرد

 دوباره اخماشو تو هم کرد  دیاز خواب پر انگار

 . مشونیها رو پرت کرد طرفمون تو هوا گرفت پالتو

 

 .میکار دار یلیکه خ دیبسه، بجنب یمزه پرون _هاکان

 از ما رفت ما هم به دنبالش. زودتر

 شال ،یشا روسر ویااا ن_

 ؟یچلمنگ شد نقدریا یناتا قربونت برم ،از ک_وشاین

 ادب،  یگمشو ب_

 .کردینم سیکاله گ نیهاکان بدبخت پول ارتشو حروم ا نیبود که ا یاگه قرار به شال وروسر زمیعز _وشاین

 

 اصال حواسم نبود  ایگیراست م_

 قدر بدونه. هیاما ک گمیراست م شهیمن هم_وشاین

 خرابشون نکنه . کوپتریلیتا باد ه میدنباله لباسو گرفته بود گهیبا دست د سمونویدست کاله گ هیبا  میشد کوپتریلیه کینزد

 

 که سرهنگ دست دراز کرد  میتنه تنگ چطور سوار ش نییپا نیبا ا میبود مونده

 یدور کمرم حلقه شد و منو نشوند رو صندل یحس کردم دست هوی،موندم من بدبخت که  دیدستشو تو هوا قاپ عیسر وشاین

 ،برگشتم هاکان بود 

 ... بیهمون نگاه غر با

 بلند شد . کوپتریلیه

 حال نگاش عوض شد  هوی

 ؟یستیتشکر کردن بلد ن_هاکان

 . دیمگه من ازتون کمک خواستم که حاال توقع تشکر دار_

 . کنمیزبونتو کوتاه م نیروز ا هیباالخره _لب ریز هاکان

 پنبه دانه ... ندیشتر در خواب ب _

 (خوردایبه درد م یلیوقتا خ یبعض وشامین یتکه ها نی)ا

 

  یاریاسمشم به زبون ب یجرات نکن گهینشونت بدم که د یسر فرصت شتر_هاکان

  دمیچقدر ترس یوا_

 زمیاونم به وقتش عز _ هاکان
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 شدم .. یحال هی زم،کهیگفت عز فینرم و لط اونقدر

 

 

 

 کنار سرهنگ که اونم کت وشلوار  وشایکردم ن گهیصورتمو به سمت د عیسر

 

 . ومدیرنگ به تن کرده بود نشسته و با لبخند واسم چشم و ابرو م دیسف

 

 

چند ساعت  یموندن ادیو به  بای،هنوز منظره ز میشدیجنگل رد م یاز رو میداشت کردمینگاه م رونویداشتم ب کوپتریلیپنجره ه از

 قبل پا برجا بود ...

 .هیچ تمونیمامور یهدف اصل دونستمیمن هنوز نم یراست

 ه؟یواسه چ تمونیمامور دیبگ شهیسرهنگ م_

 زن؟ ایمرد بود  یلیل گهیهه خانمو تازه م_با پوزخند هاکان

 من از شما سوال کردم اقا؟_

 هستم وچند درجه از تو باالترم  یرفته من ک ادتیاقا؟ انگار _هاکان

دستاشو مخصوصا  ریز تیکه عقده احترام داره و دوست داره شخص یادم هی. دیهست یشماک دونمیجناب سردار خوب م رینخ_

 و.... دیکنیم یعقدتونوسر ما خال دیاز جنس مونث لگد مال کنه، مطمئنم همجنسام بد حالتونو گرفتن که حاال دار

 ، از شما توقع نداشتم ؛ یستوان نادر_ تیبا عصبان سرهنگ

 ارشده؟ هیچه طرز برخورد با  نیا

 

 ...کنهیجلز و ولز م نطوریحالشو بد گرفته که داره ا یکیکنه حتما  یسرهنگ بزار بچه خودشو خال_مزموز یاما با لبخند هاکان

 

 با دستام خفه اش کنم،  خواستیم دلم

...سرهنگ بهتره شما هم  دادیخواهرم بود جوابتونو م یهم جا یا گهیهر کس د دیکنیم کیادمو تحر ینجوریشما ا یوقت_وشاین

 . دینر یطرفه به قاض هی

 

 .  دیرو بد ینیبه خودتون اجازه هر توه شهینم لیشما درجه اتون از ما باالتره اما دل درسته

 . دیجاتونو با ناتاشا عوض کن شهیم سرهنگ

 ناراحت بلند شد.. سرهنگ

 

 ..هیکی زتونمیزبون تند و ت افهیعالوه بر قخوبه  _ هاکان

 همسان  یدوقلو گهیم یکیبه  یکی_

 

  میبا هم متحد باش دیبا تیمامور میریم می، مثال دار کنمیبچه ها ، خواهش م _ سرهنگ

 متفق... نه

 نشستم . وین کنار

 ...کننیدرشت بارش م هی شونیا کنهی،سردار انگار سر دعوا داره ، تا ناتاشا زبون باز م میدار یریما چه تقص _وشاین

 بچه ها ، خواهش کردم... _ سرهنگ

 یب یادما یبا ندونم کار خوامی.نم دیروشرح بد تیمامور گهیبار د هیسرهنگ _فکش منقبض شده شده بود یدر حال هاکان

 .  ادیب شیپ یحواس مشکل

 

 ...الیخیب یعنیدستشو گذاشت رو دستم  ویجوابشو بدم که ن خواستم

قاچاق دختر و  یاز باندا یکیبزرگ  سییر دایبزرگ افغانستانه ،که جد یاز سردارا یکیما نجات دختر  تیخوب مامور_سرهنگ

 کرده  ریمواد مخدر رودستگ
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 گروگان گرفتن . شونویمقابله به مثل کردن و دختر ا اونام

 داره؟  انیجر نیبه ا یچه ربط یمهمون نیخوب حاال ا_

 نگفت. یزیا چزد ام یپوزخند هاکان

 نشده ؟ تیحال چارهیسردار ب نیا یاز حرفا یزیتو جلسه چ یلیناتاشا خدا وک_لب  ریز وشاین

شده واسه فروش  دهیدزد یدخترا هیدختر سردارو با بق یمهمون نیدارن تو ا میدیکه ما فهم نهیناتاشا جان ربطش ا _سرهنگ

 . میداریما هم مثال خر زارنیم

 ... میررکنیتمامشونو دستگ دیمواد مخدرم اونجا هستند ما با یضمن کله گنده ها در

 فقط ما چهار تا؟_

 ناتااااااااااااااا_وشاین

 هم متوجه نشدم ، خوب شد حاال؟ یزیخوب ، اره من اصال تو جلسه حواسم نبود، چ هیااا چ_

 یخوبه باز اعتراف کرد_هاکان

 خواستم زبون باز کنم  تا

 دورا دور اونجا رو محاصره کردند .  هیبه صورت گارسون وخدمتکار تو مجلسن و بق گهیدعالوه بر ما افراد _ سرهنگ

 به اون دختر برسه . یبیاس میکه نزار نهیما ا فهیوظ

  نطوریکه ا یاوک_

 دیخجالت نکش ن؟یندار یا گهیسوال د_هاکان

 

 د؟یبه ما هم اسلحه بد شهی، م میحکم دلقک وندار وشایسرهنگ اگه من و ن دیببخش _

 

 یتا به قول خودتون انتر باز میاوردیم مونویمعمول یبه شما بود ، دو تا از افرادا اجیچه احت گهیاگه قرار به اسلحه بود د_هاکان

  دیباش فیده نفر و حر دیبا یشما دست خال دیدیتونم د یرو سرگرم کنند ، مثال دوره رنجر هیو بق ارنیدر ب

 

 

 هوا ... میکالمونو بنداز دیبا میدرست راه بر میکفشا بتون نیبا ا د؟یزاریبغلمون م ریهندوونه ز_وشاین

 داشته باشن ... یمشکل زایچ نیمثل شما با ا ییدخترا کنمیفکر نم _هاکان

 گل کرده بود  شیکه باز رگ لودگ وشاین

 م؟یپوشیکفشا م نیباره از ا نیاول شهیکه خونه ، باورتون م دیجناب سردار دست رو دلم نزار یه_

 متعجب با هم گفتن یو هاکان با چشما سرهنگ

 واقعاااااااااااا_

 وشااااااااااااین _

 ... دادیرو بهمون نم ینوع کفش چیه دنیحق پوش نیجزپوت مسارمونیبابا ت نیمرگ ،د بزار بگم ا _وشاین

 

  هیگر ریزد ز هویگفت و  نویا

  کردمیواج داشتم نگاش م هاج

 همونطور با هق هق ادامه داد: که

 .  کردندیمسخره م نامونویمدرسه پوت یچقدر بچه ها رهینم ادمیوقت  چیه

 . میکردیمغازه ها نگاه م نیتریپشت و یدخترونه صورت یبا حسرت به کفشا مایتیبچه  نیا نیبعد از مدرسه ع چقدر

 خدا  یا

 ما رو نچزونه ... نقدریکه ا یبشر پسر نداد نیاخه به ا چرا

 . دیرسیبه دادمون م دیوگرنه خدابا میکردیپسرا رفتار م نیع دمیپوشیکت و شلوارم دیبا ایتو مهمون یناتا حت ادتهی

 

 از جلو چشمام گفتیکه م ییتک تک صحنه ها_

 کرد .  شدیم کاریدر حق ما ظلم کرده بود ، اما چ یلی، واقعا پدرم خ شدندیم رد

  یبرد یابرومونوبه اندازه کاف وین گهیبسه د_

 بزار راحت باشه _هاکان
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 . میدینکش مساریبابا ت نیاومده چه ها که از دست ا ادمیکنم تازه  یدل ننه مردمو خال نیبزارا _وشاین

 نداره .  یناراحت نباش اونم گناه مساریجان از دست ت وشاین _ سرهنگ

 ؟  میدختر شد میپ ن پ ،ما گناه کرد_وشاین

 پسر ... میبش میعمل کن میبر فرستادمونیم ومدیبه خدا اگه دستش م_وشاین

 گذشته ها گذشته  الیخیب گهیبسه د زمی، عز وشاااااین _

 

 ناراحت نباش ، ادیز _ هاکان

  گمیرو بهت م یراز هی یما رو قابل درد دل دونست حاالکه

 _ختیریکه هنوز داشت اشک م وشاین

 ؟یراز چه

 خدا به پدر تو پسر نداد به مادر من دختر . _هاکان

موهامونو بلند  شهیباورت م میکن فاینقش دختر و واسه مامانمون ا میمجبور بود یمثل شما ....تا چند سالگ چارمیبرادرب منمو

 ،  کردیم سشیگذاشته بودو گ

 یگینه ه ه ....دروغ م_وشایون سرهنگ

 ن؟یبد یمنو دلدار نیخوایم _وشاین

  گمینه به جان خودم،دارم راستشو م_ هاکان

 زه  تا

 . دیخر بردمونی، م کردیپامون م یدار و کفش تق تق نیستمون ، دامن چد النگو

 

 

 خنده .. ریزد ز هیوسط گر وشاین هوی

 کردند .. شیو هاکانم همراه سرهنگ

 همون هاکان اخمو وپر جذبه باشه نیا شدینم باورم

 

 

 منو گفت یبا مشت زد به بازو ومدیکه از خنده داشت چشماش اشک م یدر حال وشاین

 .؟..گهیم ی.... سردار ....چیشنویناتا م_

 یهم ...مثل ...من و تو ...چ چارهیب نیخدا جون دلم ...النگو ...ا یخدا ..دلم .. فکرشو کن... سردار و دامن ..وا یوا

  ی...وادهیکش

 ...میستیاروم شدم .... پس فقط ما ن چقدر

 دلم  اخ

 از ته دل بخنده. وشایبودم ن دهیند شدیم مدتها

 قدر شناس به هاکان نگاه کردم  ینگاه با

 و به سمت پنجره برگشت .. دیاون اخماش رو در هم کش اما

 

  یکنه ..عوض یخودشو به راوان پزشک معرف دیبا ستیانگار حالش خوش ن وونهید

 داشت ... یا دهیچیو پ بیعج تیگفته اما چرا ؟ واقعا شخص یدروغ نیهمچ وشایواسه اروم کردن ن دونستمیم

 

 نشست.  یشده بزرگ یتو محوطه چمن کار کوپتریساعت گذشت ،هل ربع

  دیکش یسوت وشاین

 د؟یگیسردارست که م نی، همش مال ا ییالیچه و نیخدا بده برکت بب_

 ..تیمامور میهم گرفته تا باهاش بر نیموزیاره ،برامون ل _سرهنگ

 

 اکشن نه ناتاشا؟ لمیف یستایارت نیع میشیم میاخ جان تازه دار _ وشاین

 اره  _
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 ، دیجهش پر هیزودتر از ما با  هاکان

درجه به  یدر لباس ارتش با کل دهیپوش یرمردی،خواستند به من کمک کنن که پ نییهم با کمک سرهنگ رفت پا وشاین

 کس نخوارد پشت من جز"حواسش به من بدبخت نبود ،راست گفتن  چکسیه گهیسمتشون اومد و مشغول صحبت شد ، د

 "ناخن انگشت من 

 

رو  ومدمیکفشم موندو تعادلمو از دست دادم و داشتم با مخ م ریاما دنباله لباسم ز دمیاز سر غرور پر یجهش ولبخند هی با

مانع افتادنم شه ،اهان گرفتم ، اخ اما صورتم  ارمیب ریگ یزیچ هیچشامو بستمو با دستام چنگ انداختم بلکه  اریاخت یب نیزم

 ینسبتا نرم و گوشت زیچ هیخورد به 

 همه ساکت شدن  هوی

 رنگ روبرومه  دیسف یلبم با اون رژ قرمز رو پارچه  یجا دمیشده؛ که د یچ نمیعقب بب دمیچشمامو باز کردم ، سرمو کش اروم

 کجا رو گرفته بودم ... نیبدبخت شدم بب ییییییییییییی،وا

 

 .... وفتهیداره از پاش م گهیناتاااا خاک تو گورت ول کن د_ وشاین

 

 کنار و افتادم رو چمنا.... دمیزدم ودستامو از کمر شلوار هاکان کش صدایب غیج هیبرق گرفته ها  نیع

 

 بلند شد . هیو بق بهیمرد غر یکارم قهقهه  نیا با

 دهن باز کنه منو بخوره ... نیزم خواستیبسته از شرم رو چمنا دراز به دراز افتاده بودم دلم م یچشما با

 

 فشار دستشو رو بازوهام حس کردم هوی

 که با خشم منو به حالت نشسته دراورد ، همزمان

 دیچیتو گوشم پ شیعصب یصدا

 ... یبه شلوارم زد یچه گند نی، باز کن چشماتو ، باز کن بب یدوره هاتو گذروند اتیچلمنگ باز نیمن موندم چطورتو با ا _

 کن . زشیبلند شو تم االی

 اوردم ااا ه. تیواسه مامور ویبگو ک منو

 

 دنیخندیمنو هل داد وبلند شد رو به اونا که هنوز داشتند م ینداشتم چشمامو باز کنم ، عصب جرات

 

  نیخنده بگ ی....بجا ینیخندشم مال شماها ، ااا سردار شما هم ، دارم برات ام_

 اه ه ه ،اااااا شهیکنم ؟ پاکم نم کاریآرم قرمز چ نیبا ا تیموقع نیا حاالتو

 نگاش کردم یچشم ریز

 

 برد سرهنگم به دنبالشون ... شییالیخنده کنان با دست پشت کمرش زد واونو به سمت ساختمان و رمردهیپ

 کند . شیزکاریتم تیبه خانه تا زرتاش برا میبرو دیی ایندارد سردار جان ، ب یناراحت_

 

 

  رونیرفتنش نفسمو که حبس کرده بودم دادم ب با

 

 کمی. چرا یدراورد یتابلو باز یلیخ ،یزد دیکه نبا یگند گهیپاشو د _زدیکه هنوزم خنده توش موج م ییبا صدا وشاین

  یشده ،اما د اخه بزغاله چرا جلو ما دست تو تنبونش کرد یخواستن یلیخ دونمیخره م یکنیاحساساتتو کنترل نم

 بزنه حالم بد شد ناتا.. اوق گندت  ،یاونجاشو ماچ کرد گهیچرا د ی.حاال تنبونشو گرفت

 

 شده از خشم نگاش کردم  زیر یکه نفسم تند شده بود با چشما یحال در

 ..ستین یفقط دهنت کف یسگ هارا شد نیکارو با خودت ، مثل ا نیااا نکن ا_وشاین
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 برداشتم سمتش زیخ

 کششششممتتی..مکشمتی، بخدا م ویخففففففففففه شوو ن_

 

 جست ازم دور شد منم دنبالش  هی با

 فحش بلد بودم نثارش کردم . یاون چمنا من بدو اون بدو ، هر چ تو

 تو ساختمونو زبونشو تا ته برام در اورد  رفت

 داد  یحرص لنگه کفشمو در اوردم پرت کردم سمتش جا خال از

 کجا بود . نیمن ننننننننننننننننننههههههه هههه ا یخدا

 بود  سادهیکله هاکان که با شرت پاچه بلند وسط سالن کنار سرهنگ وامحکم خورد پس  کفش

 برداشت  نی؟ کفش و از زم نیبود ا یاااخ ، سرم ، چ _هاکان

 گشاد شده از خشم برگشت،  یچشما با

 بازم تتتتتووو...  _هاکان

 برداشت سمتم زیخ

 خدا به دادم برس یوا _

 

 لباسمو دادم باال و الفرار...  نیی.پا

  زدیو او با کت و شرت پاچه دار دنبالم ، داشت داد م کردمیمن بودم که فرار م حاال

  ساااااااااایوا یجرات دار _

 

 ... وونمیعمرا مگه د_

 

 نیرو خفه کنم ،اگه ا وشاین خواستیکه دستشون رو دلشون واز خنده رو پا بند نبودن، دلم م دمیو سرهنگ و د وشایلحظه ن هی

 ... وفتادیاتفاقا نم نیکدوم از ا چیحواسش به من بود ه کمی شعوریب

 تو تا خواستم قفلش کنم در به شدت باز شد ، دمیدرشو باز کردم پر عیسر اهرنگیس نیموزینا نداشتم چشمم خورد به ل گهید

 ظاهر شد  یبا چهره عرق کرده و عصب هاکان

و روم نشست و دوتا  نیمحکم پشت و روم کرد و کوفتم کف ماشکه از پشت گرفتمو  رونیبپرم ب گهیزدم خواستم از در د غیج

 دستامو باال سرم قالب کرد .

 .. رفتیم نییها از شدت تند تند نفس زدنام پاال و پا نهیس

 

 دستم ..ول کن شکست ..اخ  یاخ آاا_

 

 مثال؟  یاریاون شبو در م یتالف ی، چه مرگته تو امروز ؟ دار شکونمشیبه درک خودم م _هاکان

 دستمو فشار داد  شتریب

 ،خورد به تو .. وشایبزنم تو سر ن خواستمیبود م ی... نه به خدا ، باور کن اتفاق یآ_

 اره جون خودت  _ هاکان

 ..گمیباور کن راست م_

 

و خودتو به زحمت  یهمه نقشه بکش نیا ستیالزم ن یو عضله ا کلیه نیعاشق ا یکلمه بگ هی هی،کاف یخر خودت _ هاکان

 یبنداز

 

  یکلیتوهم برت داشته که خوش ه یادیاز روم بلند شو ،ز ،یگم شو اشغال عوض _

 غول پشنگت داغ کنم و نقشه بکشم ...  کلیه نیهنوز اونقدر بدبخت نشدم که بخاطر ا ؛

 

 . شدمیهمه وزنشو انداخته بود روم داشتم له م خداجون

 ،یکنیازاد نم رمیپس چرا خودتواز ز نطورهیاره جون خودت ، اگه ا _ هاکان
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 با. ... نیزنیبا دست پس م نیهمتون هرزه ا خورهیاز خداته حالم از شما زنا بهم م معلومه

 رفت  ادشیتو صورتش انداختم که بقه حرفشو  یتف چنان

 بکنم؟ تونمیم کاریچ یروم نشست لیگور نی..کثافت ع خورهیمنم حالم از تو و امسال تو بهم م_

 رو صورتش  دیکش شویبیازادش دستمال ج بادست

 

 ...  ومدیبود دلم درد گرفته بود و داشت اشکم در م نیکوه سنگ نیکردم خودمو خالص کنم اما ع تقال

 چک زد تو صورتم  هیخبر  یب

 

 شدم اصال انتظارشو نداشتم  شکه

 باشه که ...  ادتیزدم تا  نویا_ هاکان

 

 در باز شد  هوی

 ...رهینفسش داره پس م نیاز روش ... بب دیپاش نیله کردوا خاک عالم ...سردار خواهرمو  یا_وشاین

 

 کارو نکرده  نیکه ا یپسر عمد الیخی، ولش کن ب یکنیم کاریهاکان چ _سرهنگ

 ...دهیو اتو کش زهیشلوارت سه سوتهدتم نمیا ایب

 

 ...دشیحرکت شلوار رو از دست سرهنگ گرفتو از روم بلند شد پوش هی با

 ...یاشتباه کن تیبه حالت اگه تومامور یاما وا بخشمتیبارو م نیا _هاکان

 با سردار کار دارم .. یعل میبر ایب

 بچه ها  میایاالن م_ سرهنگ

 

 رهاش کنم ... دادیاما غرورم اجازه نم کردیاز روم رد شده بود بغض گلوم داشت خفه ام م یلیبودم انگار تر نیکف ماش هنوزم

 

 بود  وشایبازومو گرفت ن ریز یدست

  یبهم زد ونتویچطور دکوراس نیبب یگل پاشو

 از توه نکبته ... کشمیم یهر چ ویگم شو ن_

 

له شده درت  گریمرتبت کنم از حال ج کمیخدا زدت حاالم پاشو  یناحق منو بزن یااا خودت گم شو به من چه ،خواست_وشاین

 کنم . لتیتبد یخواستن گریج هیو به  ارمیب

 رو نداشتم... یکار چیه ینا

 گفت کردیداغونمو درست م افهیکه داشت ق همونطور

 پس کله اش نه؟ یناتاشا از قصد زد میخودمون یول_

 داشته باشم ؟ دیبا شرفیاز اون ب یچه انتظار یگیم نویا ینفهم که خواهرم یتو یوقت_

 

 ابرو شو داد باال یکتای وشاین

 شتهی، پ االی؟ یهست ی؟نه فکر نکنم ...تو ک کردیدعوام م فتمگیدار م زیحرف چ هیکه تا  یبا ادب من یتو همون خواهر روحان_

 نکردم ، زتیتا ج رونیزود از جسم خواهرم برو ب

 به بازوم .. زدیاروم م یبامزه ه یو با اداها گفتیرو م نایا

 با کاراش لبخندو به لبم اورد  بازم

 غول پشنگ قربون خندهات بشه ،  هیهاکان گور به گور نیکه ا یا _وشاین

بکنه  نویکه باز عقده دختر داشتن مامانش سر باز کنه ا یبزنه ..اله یدختر چینتونه تو صورت ه گهیشه که د جیدستش افل یاله

 ابروش بره.. ابونیدختر ببره تو خ نیع

 اومد تو نظرم  یگل گلو کفش پاشنه دار و چارقد  دهیگندش که دامن پوش کلیهاکان با ه افهیگفت ق نویا تا

 هم خنده اش گرفت وشایزدم که ن یقهقه ا چنان
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 . ایکن یاعصابتو واسه خاطر اون چلغوز خط خط گهید نمیخندهات ،نب یفدا یا _ وشاین

 تخسش اومد داخل سرهنگم دنبالش ... افهیباز شد و هاکان با اون ق نیکه در ماش دمیخندیبا صدا م میداشت

 بهمون انداخت منم با نفرت صورتمو ازش برگردوندم ... یاخم نگاه با

  میشدیم کیبه محل نزد میبود داشت نیسنگ نیجو ماش میگذشت داشت یا قهیدق چند

 . دیکن زیگوشواره ها رو به گوشتون او نیبچه ها ا _سرهنگ

 چه نازه اصله؟ یوا _وشاین

 . میتوش کار گذاشت کروفونینه بابا بدله ...م_با لبخند سرهنگ

 کنم برات... زیتا او نبریناتاشا روتو کن ا ای، ب نطوریاهان که ا _وشاین

 نبود . شیتونیز یتو چشما تیاز خشم و عصبان یخبر نباریبرخورد کرد ا راشینگاهم با نگاه مات و خ ویبرگشتم سمت ن تا

 

 بود بابا، یطرف روان شدیمبدل م نیقیشکم داشت به  واقعا

 خمارش محو تماشام بود .... یکه زد تو صورتم نه به االن که با اونچشا شیپ قهیبه چند دق نه

 

،  شدیهاکان که مافوق ارشدم حساب م یزننده و حرکاتم جلو یاومده بود افتادم حرفا شیکه برام پ یاتفاقات ادیلحظه  هی

 . میدو تا نوجون تخس کردیفکر م دیدیاون رفتا را رو م یمسخره بود هر ک

 .دادمیبدتر از اون انجام م یداشتم کارا کردمیرو دعوا م وشاین شهیشده بودم، من که همادب  یب یلیخ

 

 ، دمیدیچرااما اصال هاکانو به چشم مافوقم نم دونمینم

 . رونیکه سهله از ارتشم پرتم کنه ب یاشاره از ستوان هیبا  تونستیحس و داشت وگرنه راحت م نیاونم نسبت به من هم انگار

 

هاکان  یجلو شدیباعث م یچ دونمینداشتم اما نم ستیو رفتار ناشا نیدستام توه رینسبت به ز یمن تو عمرم حت شیخدا

 . کنهیم کیبر علته ،همش منو تحر دیکنم ،خوب رفتار اومنم مز یسرکش

 فرمانبردار و با ادب بشم یدوباره همون ناتاشا دینه با اما

 بگم چشم. اره ... دیگفت با یبشم هر چ یباعث اتفاق یبا سرکش گهید خواستینم دلم

 

 رو لبم نشست ... یلبخند محو هویفکر  نیا با

 تو بازم حس کردم  یزیدرد ت هوی

 ااااااااااااخخ_

 . یدیدرسته قورتش م یدار گهیاخ و درد ،اخ و مرض ، بسه د_لب  ریز وشاین

  یگیم یدار یچ و؟یک_

 نشسته؟  ی،خوب معلومه، روبروت ک ویکرم خاک_ وشاین

 غرق فکر بودم به هاکان زل زدم . یوقت دمیفهم تازه

 . گذرهیتو مغزت م یچ ستیدرت بزنه که معلوم ن یشده بود . ا تفاوتیباز سرد و ب نگاهش

 نگاهمو ازش گرفتم . عیسر

 

 ؟ دیچک کن کروفونتونوی.حواستون باشه ها ، م میرسیم میبچه ها دار_سرهنگ

 

 اروم گوشوارشو فشار داد  وشاین

 منو ؟ نی،دار میکنی،امتحان م میکنیامتحان م 1،2،3_

 .  دیچیتو گوشمون پ صداش

 .رفتیمثل اون امتحان کردم اما انگار مال من مشکل داشت صدام نم منم

 

 

 نممیبب اریدرش ب_سرهنگ

 اوردم درش
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 نداشت .. دهیباش ور رفت اما انگار فا کمیگرفتش  ازم

 از شانس من بود . نمیگرفتش اما اونم نتونست درستش کنه . اازش  هاکان

  ستین یمشکل نمیبدون ا _رو به سرهنگ هاکان

 من هست. مال

 . ستادیا نیماش

 . میرو بد یاحتمال هر اتفاق دیما با ادیب شیپ یچ ستیاالن بگم معلوم ن نیبچه ها ،هم میدیرس_ سرهنگ

 د؟یدی. فهم نیگیبهمون م نیانجام بد نیخواست یهر کار فقط

 بله قربان _ناتا هم زمان  منو

  میبر خوب

 .  میشد ادهیپ

 

 جمع اند . نجایو عجم ا خیگاد از ش یاووووه ما_وشاین

 مونست . یلمامیتو ف نیع شدیباورش نم ادم

 

قرار گرفته  یرنگ یشکل با فواره ها یشده رو به استخر لوز یتراش کار یرو ستون ها شیبزرگ که ورود ییالیساختمون و هی

 شده ، مملو از مرد و زن، همه نژاد توش بود ... ی+ ،محوته چمن کار

 

 شده اومدن.  دهیدزد یمواد و دخترا دیهمه واسه خر نایا_

 .نیزم ریز دمیمعامله تو ساختمونه شا هیفقط رد گم کن ناینه ا_سرهنگ

 .  دیکن دایدختر سردار و پ دیکن یتا قبل از زمان حراج سع دی،شما هم که با سردار با مییدارایجزء خر وشاین منو

 

 قربان  دیموفق باش _گرفت و رو به هاکان  وشایبازوشو به سمت ن سرهنگ

 شما هم سرهنگ . _هاکان

 شدم. رهیهم رفتن خ یو سرهنگ که دست تو بازو ویواج به ن هاج

 م.به مرد یو زل بزن یسیوا نجایهم یخواینکنه تا فردا م_هاکان

 شدم. دهیو مات دنبالش کش جیدستمو گرفت و دور بازوش انداخت و به راه افتاد منم گ خبریب هوی بعد

 کم به خودم اومدم ،با هاش همگام شدم. کم

 

 حرکت کرد . یکالم چیه یو نگام کرد اما دوباره ب ستادیلحظه ا هی

 .رمیو اروم نبالش م عیتعجب کرده بود مط انگار

 بودند . ستادهیدو تا مرد تنومند با اسلحه ا یورود یجلو

 اورد به اونا نشون داد و گفت  رونیب بشیاز ج یکارت هاکان

 اهرام به ثالثه _

 به من نگاه کرد  یبا لبخند چندش اور مرد

 ثالثه به اهرام _

 

 یعبور حس کردم دست نیه وارد شم ،تو عیکه همراه هاکان سر نیی. سرمو انداختم پا دادیداشت با چشماش قورتم م کثافت

بود  کیکرد و نزد ریگ نیبهش بگم ،پاشنه کفشم تو سنگفرش زم یزیچ هیشد به پشتم سرمو با نفرت بر گردوندم  دهیاروم مال

 ، هاکان محکم بازومو گرفت  نیپهن شم رو زم

 یحتما ببرمت چشم پزشک میاگه جون سالم به در برد تیباشه بعد از مامور ادمی_

 

  دمیکش قینفس عم هی، کردیم کمیباز داشت تحر خوردیخونمو م خون

 فکرو داشتم .  نیاز لطفتون سردار ، اتفاقا خودمم هم یمرس_

 

 شد . رهیو تو چشمام خ ستادیهاکان ا دوباره
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  گفتیبا نگاهش م انگار

 ناتاشا؟ یخودت_

 . رمیباشم تا حالتو بگ عیمط دیکل با یبه جا دمیاره خودمم هاکان جون ، حاال فهم_

 .  میگذشتیزن و مرد که مشغول صحبت بودند م یاز کنار عده ا میداشت

 نیکنار هم ای، ب یکرد دایاگه پ ؟یکن دایمجسمه است پ هیشده که توش  یمحوطه گل کار یتونیم نیچشماتو باز کن بب_ هاکان

 .امیاستخر منتظر باش تا ب

 بله قربان_

 

  دیکش رونیبازوشو از دستم ب اروم

 

 ،  یباش عیهمه مط نیا ادیبهت نم_ هاکان

 قابل تحمل تر بود . یقبل یناتاشا

 رفت. الیبه پشت ساختمون و یحرف چیه یب

 

 . ذارهیادم باشم مگه م خوامیمن م یکرم از خود درخته ها ،حاال ه گنیم

 

 . رتیغیچطور منو ول کرد رفت ،ب نیبب

 . انگار شوهرته یگیم یجور هی اااناتاشا

 .یچ ادیسرم ب یینم ندارم اگه بال کروفنیم یمن حت اخه

و همه جلوش خم و  رفتیم رانیتو ا یضربت تیمامور یکه کل یجسور و نترس یزدم ،تو همون ناتاشا بیبه خودم نه دوباره

 ؟ شدندیراست م

 وخالف جهت هاکان حرکت کردم .  دمیکش یقیعم نفس

 مست و مشغول رقص عبور کردم. یزن و مردا یالبال از

 کجا مامور گذاشتن مطمئنا همونجا محل مورد نظر بود . نمیبب دینظر گرفتم . با ریو ز اطراف

 

 برداشتم . السیگ هی یبه سمتم اومد واسه رد گم کن یگارسون

 

 . الینظر داشتم که چشمم خورد به گوشه سمت چپ و ریز اطراف

 کردم .  داشیبودند ،خودشه ،پ ستادهیسلحه ابا ا یکلیه یتا از اون مامورا سه

 

 طعمش اصال تلخ و بد مزه نبود  بهیهمشو خوردم ،اما عج دمیشراب و دادم باال تا به خودم اومدم د السیگ اریاخت یب

 و خوش مزه بود .  نیریهم ش یلیخ تازه

 باشه باز ازش بخورم .  ادمی نایا دنیشراب شربتم م ریرو شکر پس غ خدا

 

 رفتم به طرفشون  صدایاروم و ب نایپشت پرچ از

 دن؟یدیمنو م ،اگه

 برق از ذهنم گذشت .  نیع یکنم ؟ فکر کاریچ دیبا

 اوردم. یمستا رو در م نیا یادا دیبا

رمق به سمتشون رفتم و شروع کردم به اواز  یباال و وب وردمیم یبود ه یتو دستمو که خال السیبدنمو سست کردم ،گ کمی

 ت وپرت گفتن ...خوندن و چر

 

  کنهیدوا نم گهیهم درد منو د یمست_

 مرد تا دردمو دوا کنه .... هی خوامیم مرد

 

 خورده است  یادیز یبچه ها ،انگار دیرا باش نجایا_از محافظا یکی
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 در اغوشمان . دیایخودش دارد م ی، با پا یار _2 محافظ

 به سرداب؟ مشی. ببر ی،که خوب امده ا ایب _3محافظ

 

 .  مییایمنو جمعه م گریساعت د میاست . ببرش ن یفکر خوب یار _1 محافظ

 

 به سمتم اومد و دستش و انداخت دور کمرم  مرد

 ...یکه خوب امده ا ای، ب زمیعز ایب_

 اوازمو بلند تر  یشل تر کردم و صدا بدنمو

  خوامی،تو رو م خوامیمن تو رو م_

  ابیز نی، نازن خواهمیمن هم تو را م _محافظ

 . میرسیم االن

که هاکان گفته بود  یتا به محوطه ا میبلند گذشت ینایپرچ نیچرت و پرت گفتم ،از ب یبه اطراف نگاه کردم و ه یچشم ریز

 .  میدیرس

 . کردی، بوش واقعا ادمو مست م ییچه گال یوا

 بود رفت ، کیحوضچه کوچ هیکه وسط  ییایدر یبه سمت مجسمه بزرگ پر مرد

 .انینما نیدرون زم ییکف حوضچه باز شد و پله ها هویمجسمه رو گرفت و  دست

 ... ایب بایزن ز ایب _ محافظ

 . ساختمیکارشو م دیموقع بود با نیبهتر االن

 باشه . نیزم ریبازم محافظ تو ز دینه شا اما

 

 در باال سرمون بسته شد . میپله ها رفت نییتا پا یهمون مسخره باز با

 سقف روشن شده بود . یتو یالمپ رشته ا فیراهرو درازبود که با نور ضع هی اونجا

 

 هم اونجا هست . یا گهیکس د دمیفهمیم دیبا

 

 جمعه جوووووونممم_

 بایجانم زن ز_جمعه

 ااایقسمت کنننننن یییا گهی،نکنه منو با کس د خخخخخخخخواماایییمن فقط تووو رو م_

  میو تو هستنه ،قربان تو من بشوم ،فقط من  _جمعه

 . کردمیم میجا قا هینحسشو  کلیه دیچپ و راست و خالص با هیحرکت گردنشو گرفتم، هیگفت با  نویا تا

 رفتم به سمت ته راهرو ... نیپاورچ رویاون ز دمیگندشو کش کلیه یبود با بدبخت کیپله ها تار ریز

 .  اوردمیدرشون م دی،با دادیکفشام صدا م اوه

 . واریگذاشتمشون گوشه د اروم

 کنم . یلگد پرون تونمیدامن تنگ نم نیبا ا دمیاومدم برم که د باز

زانوم درست شد . دو سر چاک و اوردم باال رو کمرم گره زدم . حاال شد .  یچاک تا باال هی دمیدامنو گرفتم و محکم کش نییپا از

 نجات .... اتیعمل میکه داشته باش میریم

 

 کنم؟  کاریچ دیجلومه حاال با چیدر پ چیوپ کیدوتا دالون نسبتا تار دمیکه د دمیراهرو رس ته

 کدومشه؟ یعنی

 دستش و یکیسمت دالونا که  رفتمیم داشتم

  نیکردم زدمش زم چوندموبلندشیخم تو هوا دستو پ هی کیبا تکن یمعطل یرو شونم ب گذاشت

 

 اآآخخخ_

 هاکانه .... یوا یا دمیبا مشت بکوبم تو صورتش که د اومدم

 اومده بود ؟ ی. چطور کردیکار م یچ نجایا اون
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 .واریشد تو درز د میبلند شد دستشو گذاشت رو دهنمو، منو گرفت تو بغلشو قا زیخ هیبا  یکنیم کاریچ نجایخواستم بگم تو ا تا

 شدم .  شکه

 سسسسسسسسسییییهه_ هاکان

  رونیتا مرد اسلحه به دست از دالون سمت راست اومدن ب دو

  دمیشن ییصدا کیمطمئنم هستم _یاول مرد

 . یشده ا یاالتیخ_یدوم مرد

 .میندازیب یبگذار نگاه_یاول

 خسته شده ام. یلیخ میبرو ایب ستین یکس میگویاااه م_ یدوم

 

 ام..... نهیبود ،فشار عضله هاش به س ینگفتن گهیعطرش که د ی،داغ داغ بود بو خوردینفساش به صورتم م حرم

 شده  یجور هی،نفسم به شماره افتاده بود انگار اونم متوجه شد حالم  شدمیداشتم ذوب م یوا

 چشمام زل زد دستشو از رو دهنم برداشت .  تو

 سر خورد  شیقلبه ا یدلمو لرزوند، نگاهم از چشماش به سمت لبا یکیتو اون تار یچشماش حت برق

 لباشو رو لبام حس کنم . ینرم خواستیم دلم

 لبلش با لبام مماس شده بود . گهیکه د ییتا جا کتریو نزد کی،نزد کیرد نزداو سرشو

 

 رو . یکیمنم اون  اریرو ب یدخل سمت راست یبا شماره سه مثل اون اول_

 

 بودم ... یرو سرم وا دادم... منو باش تو چه فکر ختنیسطل اب ر هیحرفش انگار  نیا با

 1،2،3 _ هاکان

  واریگوشه د مشونی،انداخت مشونیحرکت به درک فرستاد هیو تو  میپشت سرشون رفت عیسر

 به سمت دالون رفت . یمعطل یب

 اروم رو به من گفت  یصدا با

  یچرخیاون باال دور خودت م یهنوز دار کردمیفکر م ؟یکنیکار م یچ نجایتو ا _

 از شما بپرسم .  دیمن با نویا _

 یرو داشته باش نجایکردن ا دایعرضه پ کردمیفکر نم_ هاکان

 

 فرستاده بود با حرص گفتم  اهیبگو منو دنبال نخود س پس

 تونستم ... دیدیفعال که د_

 کنم . دایباش تا من برم داخل دختر رو پ نجایخوب هم_ هاکان

 . نیکمک خواست دیشا امیممنم م _

 زد و رفت داخل. یپوزخند هاکان

 توجه بهش دنبالش رفتم. یب منم

 

 .  شدیم دهید یشرط عقله . اخر دالون نور کم رنگ اطینبود اما بازم احت یخبر

 

 انگار فقط همون دونفر بودن .  میدیکش یسرک

 ...دمیدیم یمنن چ یخدا

 تا سلول پر بود از دختر همه بچه و نابالغ. چند

 اوضاع اونجا روبراهه سرهنگ؟  _هاکان

 . زدیحرف م وفونکریلحظه فکر کردم با منه .اما نه داشت با م هی

و اجرا  25 تیتا موقع دمیکردم بهت عالمت م داشی. تا پ گردمی. دارم م ستین نجایاما دختر سردار ا میکرد دایدخترا رو پ ما

 یکن

 هاکان به خودم اومدم . یبودم که با صدا چارهیب یبچه ها نیمحو ا نطوریهم من
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 .امی.تا منم ب رونیسرو صدا ببرشون ب یرو ازاد کن ب نایتو هم ا یراهرو بغل رمیمن م _

 رد کنم؟ یهمه بچه رو از تو مهمون نی؟ اخه من چطور ا یچ _

 .امیسرداب منم االن م یگفتم ببرشون تا دم ورود _یعصب هاکان

 دست به کار شدم ، عی. منم سر رفت

 ان ممکن بود اون دوتا محافظ که باال بودن سر برسن . هر

 

 بودند کردم دهیبه دخترا که ترس رو

 . گردمیاالن بر م دیمن اومدم نجاتتون بدم فقط سرو صدا نکن دیبچه ها نترس_

 

 برداشتم قفال رو باز کردم  عیبود سر شونیکی بیسلولها تو ج دیکل میکه خالص کرده بود ییسراغ محافظا رفتم

 ، زود ... رونیب دیایب_

 

 نه؟ ایکرده بود  دایهاکان دختره رو پ دونمی. نم میبه صف کردم خودم جلوتر از همشون ،حرکت کرد همشونو

 

 انداختم... یکیباز شد خودمو تو تار نیزم ریدر ز هویکه  می.منتظر هاکان بود میشد یورود کینزد

 .  واریبه د دندیو چسب دنیکش غیداخل .دخترا ج دنیتا محافظ پر دو

 

 کنند؟یچه م نجایها ا نیا_از محافظا یکی

  دانمینم _یدوم

 

 .نمیتو قفسه س دیو با ته تفنگش محکم کوب دیفهم یکیو بشکنم که اون  رمیبگ شونویکیگردن  خواستم

 . دیچیتو وجودم پ یبد درد

 را نگاه ، زن مست ؟ نجایا _محافظ

 

 رو شونه ههام . ختیبلند خودم ر یاز سرم کنده شد و موها سیومثال با مو بلندم کنه که کاله گ رهیکرد موهامو بگ دست

 گوشه . هیبا چندش کاله رو پرت کرد  مرد

 .  زدندیم غیوقفه ج یب نطوریها هم بچه

 ...  میشد زیدست انداختم دور گردنش، با هم گالو زیخ هیبا  کمیمرده اومد نزد تا

 دور دستش  چوندمیاز تنم در اوردم پ ررویدستامو به پشت بردم و کت حر نویحرکت نشستم رو زم هیبا  دیگرفت و کش کتمو

 گوشه .  هیلگد محکم زدم تو دستش که اسلحه اش پرت شد  هی با

 

 گفتم یکیرفتم پشت سرش رو به اون  و

 . کنمیزود اسلحه تو بنداز وگرنه گردنشو خورد م_

 به گردن دوستش اوردم که صداش در اومد .  یفشار محکم گمیم یکرد الک فکر

 . ندازیلحه را بمرا نکش . شنبه اس کنمینه خواهش م _محافظ

 

 اما ، اخر... _شنبه

 بشکنم ؟ ای یندازیم _

 شششنبه _محافظ

 

 سرد گم اسلحه رو انداخت .  شنبه

 سمت سلوال زووود ... دیاسلحه رو برداشتم گرفتم سمتشون بر عیافتاد تو بغل اون، منم سر قشیو هل دادم سمت رف محافظ

 از راهرو کز کرده بودند . یگوشه ا دهیها ترس بچه

 ... دی. نترس گردمیاالن بر م دیجا باش نیبچه ها هم _

 سمت دالونا ... میافتاد راه
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 افتاد .  هوشی، محکم کوبوندم تو سرش که ب رهیکنه اسلحه رو بگ رمیشنبه برگشت سمتم و مثال خواست غافل گ هوی

 ... االیتو سلول ،د  دیبر عیبلندش کن ، سر _به دوستش گفتم رو

 راحت شد . المیترس زود اونو بلند کرد کشون کشون با خودش برد تو سلول . تا رفتن تو چفت درو زدم . خ از

 برگشتم اسلحه رو گرفتم سمت صدا عیازپشت سرم اومد، سر ییصدا

 اونجاست ؟  یک_

 

 شد  انیکه دستاش رو باال گرفته بود نما یگوشه لب در حال یبا لبخند هاکان

 منم مافوقت ..._ هاکان

 .  نییو اسلحه رو اوردم پا رونیبا صدا دادم ب نفسمو

 .نییشما_

 کاماندو  یاره بانو_با خنده  هاکان

 بهش انداختم تازه متوجه  ینگاه

 هاکان رو دوشش بود ... دیداشت ،کت سف یپشت سر هاکان شدم .قد بلند ،ییبایمو بورز یساله 22بایتقر دختر

 دخترا بلند شد  غیج یکه باز صدا کردمینگاش م رهی. خ زدیبرق م شیدرشت اب یچشما

 .  میدییبا هاکان به سمتشون دو عیسر

 دیچیتو راهرو پ ییقطع شده بود صدا صدا

 ناتاشااااااااااا . ناتااااااااا _

 سمت راهرو ... دمییبود ، از کنار هاکان با شوق رد شدم و دو وشاین

 ...وشاین نجامیمن ا_

 . رونیب بردندی. چند تا از سربازا همراش بودند که داشتند دخترا رو م میرو بغل کرد گهیهمدشوق  با

 تموم شد؟  تیمامور_

 

 ؟  یاره ، سالم _وشاین

  ؟یاره تو چ_

 ها بهم زدند  یریکبیا نیصورت و لباس خوشکلمو ا ونیمنم ،اما دکوراس_وشاین

 گفتم منم .. باخنده

 سرهنگ کجاست؟ _

 . دهیم یزباله دون لیاشغاال رو تحو نیباال داره ا _وشاین

 ...میسرعت دخلشونو اورد نیبه ا شهیخدارو شکر باورم نم _

 نظر داشتن ... ریرو ز نایسرهنگ و سردار مدتها ا ایمنم اما گو _وشاین

 

 ما رو به خودمون اورد . یسرفه ا یصدا

 بود هاکان

 ...میتموم شده بر تونیاگه خبر گذار_

 شما ؟ خانم والده ، بچه ها ، همه خوب هستن؟  دیسردار . خوب دیینجایااا شمام ا _اوشین

  وشاین_

 رو بده ،دستشو دور دختر حلقه کرد به همراه اون از در خارج شد . وشاین یجواب شوخ نکهیزد بدون ا یلبخند هاکان

 ...یانگار معشوقشه ، عوض دختره رو بغل زده بود یبهم دست داد . طور یکنارم که رد شدند حس بد از

 االنست که ولمون کنن برن ... میبر ایب ییباز کجا یها _وشاین

 . رونیاومدم ب نیزم ریدنبالش راه افتادم از ز اخمالو

 تلنبار شده بود  نیاومده . جسد زن و مرد رو زم یشده انگار سونام یچ نیبب ی...وامیگذشت نایپرچ از

 داغون شده بود .  زیواژگون خالصه همه چ زایم

 .  کردیم نیموزیچشمم افتاد به هاکان که داشت دختر سردارو سوار ل مکهیشدیاز کنار استخر رد م میداشت

 .  دیچیکف پام پ یدرد بد هوی

 پام ی ی ی یآ_
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 شد؟  یچ _وشاین

 شکسته رفت تو پام . وانیفکر کنم ل_

 منو نشوند لب استخر  وشاین

  یچرا کفشاتو در اورد وونهیاخه د_ وشاین

  یکه تو در اورد یلیبه همون دل _گفتم تیعصبان با

 خنده ریزد ز ینگاه به خودش پق هینگاه به من انداخت  هی هوی

 رو از پام... شهیش نیا اری...در بیخندیهر هر م یاونوقت تو دار رمیمیمن دارم از درد م یشد وونهید یخندیددد مرگ چته م_

 گفت  دیکشیم رونیرو ب شهیو ش دیخندیکه م همونطور

  نی..بب میلحظه همسان بودنمونو حفظ کرد نیتا اخر ادیناتا خوشم م_

 ... سادیشد وا بلند

داشت نه کت و نه کفش ، دامنشم مثل مال من بسته بود دور کمرش  سیمن نه کالگ نیبه سر تا پاش انداختم ،اونم ع ینگاه

 ... 

سر و  نیبا ا مسارمونی،اگه بابا ت یوا یوا ی، ناخن داراز وا شونیپر یچه لباس ، موها مین هیزن تارزان  نیع میشد_وشاین

 خنده ... ریکالشو بزاره باالتر ...دوباره هرهر زد ز دیبا نتمونیوضع بب

 خندم گرفت .  منم

 

 خندمونو قطع کرد ییصدا

 .  میبخند نیما هم بگ به

 بود . ستادهیبود که با لبخند ا سرهنگ

 

 گفت یبار با دست پاچگ نیاول هوواسین

 نبود .. یمهم زیااا نه چ _

 و خوشکلش .  دیسف یگره دامنشو باز کرد دنباله لباس افتاد رو پاها عیو سر نییسرشو انداخت پا بعد

 .  اوردمیو خجالت ؟ داشتم شاخ در م وشاین جانم

 

 . میپس بر ستین یمهم زیاگه چ_سرهنگ

 و همراش رفت .  نییخر سرشو انداخت پا نیهم ع وین

 افتادم . میزخم یپا ادی هویکه  کردمیدور شدنشونو نگاه م داشتم

  وشایکمکم کن ..ن سای..با تو ام ... وا سایوا ویااا ن_

 

 انگار گوشش کر شده بود ریخ نه

 ؟ نیتا ماش ایب یپا چطور نیکنه حاال من با ا کارتیبگم خدا چ یا _

 

 قدمو برداشتم از درد دلم تو هم شد  نیتا اول سادمیاروم بلند شدم واباز کردم  تیدامنو با عصبان گره

 کنم. کاری...حاال چ وشایتوف به ذاتت ن ی...ا یوا_

 بلندم کرد ... نیاز پشت گرفتم تو بغلم و از زم یکی هوی

  دمیکش یبلند غیج

  یاریترسو رو در ب یدخترا یادا ادیبهت نم _

 من هاکان بود .  یخدا

 . باختمیخودمو م دی. اما نبا کردیم وونمیاغوشش داشت دوباره د یضربان قلبم رفت رو هزار،عطر تنش ،گرم هوی

 . دیقدر مهربون باش نیا ادیگفتم به شمام نم تیعصبان با

 ابروشو انداخت باال یکتای

 . ادیخوشم م شتریناتاشا ب نی. از ایخوبه باز جسور شد_

 تقال کردم و با خشم گفتم  شدمیم قراریب داشتم

 .. امیخودم م نیزم نمیبزار_
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 به من نکرد .  یاون توجه اما

 . نیبزارم زم گمیمگه نم_داد  با

 غیو اسمون معلق شدم ، االنه بود که استخونام خرد بشن ،از ترس چشامو بستمو ج نیزم نیبرداشت ب رمیدستاشو از ز هوی

 زدم.

 .فتادمیگذشت، ن هیچند ثان اما

 .  کردیمعلق بودم،گوشه چشممو باز کردم هاکان داشت با پوزخند نگام م وزمهن

 . نیزم یبخور کنمیباال ولت م نیستوان از هم یداد بزن گهیبار د هی_هاکان

 .نیبگم .اروم تو بغل گرمش موندم تا منو ببره تو ماش یا گهید زیحرف و زد که جرات نکردم چ نیا یجد اونقدر

 

 حرکت کرد . نمیکنار درو خودش رفت داخل . ماش یباز بود منو گذاشت روهمون صندل نیماش در

 سردار کنار  دختر

 و سرهنگ اونطرف نشسته بود .  وشاین

 از توش در اورد  نیو بتاد لیرو در اورد چند بسته گاز استر هیاول یها جعبه کمک ها یاز صندل یکی ریاز ز هاکان

 مهربون.رفته بود تو فاز هاکان  باز

 مافوق جلتنمن ... هی گنیم نیا به

 جعبه رو به سمتم پرت کرد  هویکه  کردمینگاش م کوندمیبا لبخند ژ داشتم

 ازت خون نرفته . نیاز ا شتریزخمتو پانسمان کن تا ب ایب_

 شدم اما گرفتمش . ریگ غافل

 

 تشو داد ن.شروع کرد زخماشو شس نیو بتاد لیکنار دختر سردار نشست و با گاز استر رفت

 شدم ... طیخ کیدر حد المپ وشایقول ن به

 

 

 ... رهیگیحالمو م ینجورینه به االن که ا کنهیبه زور بغلم م نکهیبه ا ،نهیتو سر روان خاک

 

 بود ، پسش زدم  وشایو گاز و ازم گرفت .ن نیبتاد یکنم که دست زشیاوردم باال و خواستم تم مویزخم یپا تیحرص و عصبان با

 برو گم شو همونجا ، _

 نه من که خواهرتم  ریکه حالتو گرفته بگ ی، پاچه اون زمیعز یباز سگ شد _خنده وشاباین

 

 ....یو دنبال سرهنگ جونت راه افتاد نییپا یاالغ سرتو انداخت نیخواهر ، ع یکجا بود کرمیخواهر ؟ اون موقع که صدات م_

 

 بهت لطف کنم با سردار جون تنها بزارم ... خاک تو سر نفهمت کنن االغ جون،خواستم_وشاین

 

 لطفا به من نکن لطفا ... نیاز ا گهید یغلطت کرد _

 بگو که همسانت نباشه  یکی، حداقل به  میزغال فروش هیبرو خواهر من ،ما عمر_ وشاین

 

 نحسشو تحمل کنم . افهیاالن منم مجبور نبودم ق یبر یکردیاگه تو ول نم_

 تا بنا گوش باز بودو لپاش گل انداخته بود هان؟ ... ششین یفیپس اون عمه ام بود تو بغل سردار جون که از خر ک_وشاین

 هاکان جون ،دردم اومد . واشتری ی ی ی یآ

 . کردیو خوشتراشش رو پانسمان م دهیکش یپاها یدختر سردار بود که هاکان جلوش زانو زده بود داشت زخم رو یصدا

  شهیونوس جون ،االن تموم م ببخش_ هاکان

 

 (... ی، نه با سه پلنگ انداختن )لگد پرون کننیپسر طور م ینجوریا ریبگ ادی نیخاک تو سرت، بب ایب _ وشاین

 .  دمیترکیازحرص م داشتم

 اسمش ونوس بود ... پس
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 دختره الدنگ . ومدیواسش م یتند شده بود ببن چه ناز نفسام

 ...یکنیعقده م یدار فهمنینگاشون نکن ، االن م ینجوریخاک تو گورت ا _وشاین

 

 حوصلتو ندارم .  ویخفه شو ن_

 

 ....ینگاشون کن تا بترک نقدریاصال به من چه ،ا_وشاین

 ،و مشغول پانسمان پام شدم  نییمرده سرمو انداختم پا دل

 بشم . یداشتم عصبان یمن چه حق اصال

 ... یزیچ هیداده بود  شنهادمیپ هینامزدم ؟ حاال اگه  ایشوهرم بود  اخه

 

 اخه رفتاراش؟ اما

 ؟؟؟یچ گهید ومدیاگه خوشش م کنهیکارا رو م نیو ا ادیخوبه از زنا خوشش نم ن،حاالیبب نجورهیزن بازه با همه هم هیاون  ناتاشا

 

 ... دمایدورش م الشونیدور و رمیگیگالبتونشو م یسایگ رمید وا کن اون سگرمه هاتو وگرنه م_وشاین

 رو لبم نشست ...  یلبخند  وشایاز فکر کار ن هوی

 گهیکه د رمیازش بگ یحال اساس هی الشونیناتا جونم بزار پامون برسه و یگفتیانگار خوشت اومد اره ؟ خوب زوتر م _وشاین

 منو دودره کنه. یهوس نکنه عشق ناتا

داشتم اونم درست مثل  طونیخواهرشر و ش هیانداختم ،واقعا چه خوب بود که  دیباریازش م طنتیبه چهره اش که ش ینگاه

 خودم...

 صاحاب من صاحاب دارم ؟  یکن ب شیدرو زتویه یچشما یآ_وشاین

 نگامون کردن رهیکردم که همشون برگشتن سمت ما و خ یبلند خنده

 خوب... نیبه ما هم بگ دیو خند نیباز تنها تنها واسه خودتون جوک گفت_ سرهنگ

 

 بعد ... یسر شاهللیا دیشرمنده کم پهنا بود به شما نرس_وشاین

 

 به من گفت رو

 چطور نگات کرد .  نی. بب رهیناتا جونم بخند که فکر نکنه تونسته حالتو بگ نیافر_

 .میریگیازش م یحال اساس هیخونه سردار اونجا  میبر بزار

 

 خونه سردار؟_

 . یجشن گرفته به چه بزرگ هیواسه نجات ونوس جون تحفه اش  بخاطرتشکر از ما یاره بابا ،مگه خبر ندار_وشاین

 سرو وضع؟  نیبا ا _

 ...ینگران باش خوادینم دهیتدارک د زایچ نیخودش واسمون لباس و ا _وشاین

 

 بخوابم ..  رمیهفته تخت بگ هی خوادی.دلم م رمیمیم ینه ،دارم از خستگ یوا _

  دمیشبه که درست نخواب چهار

دلم لک زده  م؟یجشنم نرفت هی یچند ساله حت یدونی. م میکنیفردا شبم واسه خودمون حال م میخوابیامشبو تخت م _وشاین

 رقص باحال ، هیواسه 

 قرم گرفته بود ... یدق کنم . آ خواستمی،م دمیو د دنیرقصیزن زوال که امشب داشتن م نیا

 

 م؟یدیکه ما نفهم یگرفت ادی یتو؟ ک ینه بابا رقصم بلد_

 ..میکردیحال م یکل میدیرقصیمن و عشقم تانگو م دنیدیهفت و پادشا رو خواب م یکه جناب عال ییهمون شباا_وشاین

  ه؟یتو با عشقت؟ عشقت کدوم خر_

  یادب، باز چشاتو چپ کرد یب _وشاین

 ... گهید گمیجونو م یدارم خوب عل یالیمن چند تا عشق خ مگه
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 جون؟  یسرهنگ شد عل گهیحاال د _

 گفت ایدختر خجالت مثل

 جووون. یعل کنمیبا اجازتون تو خلوتم م _

 

 لحنش خندم گرفت  از

 ؟ وشاین_

 هان؟  _وشاین

  خواد؟یاونم تو رو م گمیهان ومرض ، م_

 .  شیبا پا پ زنهیبا دست پس م یسردار ه نیا نیمرد بد ذاته ..اونم ع یتف به ذات هر چ یا _ دیکش یاه وشاین

واسمون جور کرد ، تا چشاش خمار شد خواست منو  کیفاز رمانت هی ممیاز بس از خدا خواستم ، اوس کر تیتو مامور یدونینم

 خر جفتک انداخت تو روحمون... نیببوسه واز خودش احساست در کنه ، هاکان ع

 رفت که رفت.. اونم

 کنه .... فیکه ک رمیازش بگ یحال اساس هی خوامیبزار فردا شب م حاال

 

 ؟یبکن یخوایم کارشیچ_

 زد یلبخند مرموز وشاین

 ینیبیفردا شب م_

 

 . میبود دهیرس الیانگار به و ستادیا نیماش

 کرد . ادشیپ اطیشد ،دست ونوسم گرفت و با احت ادهیزودتر پ هاکان

 . سرهنگم پشت سرمون .نییاومدم پا وشایبه ن هیبا تک منم

 اشکالود اغوششو واسه دخترش باز کرده بود . یبا چشما سردار

 خاص خودشو تو بغل پدرش جا داد  یبا عشووه ا ونوسم

  ییبابا_ونوس

 تار........ کیفقط  شدیکم م تیتار از مو کیدخترکم ، اگر _

 بابا جونم_ونوس

 

 مردم بابا دارن من و تو هم بابا . ایب _لب  ریز وشاین

 باز شروع نکن. وشاین_

 ... بابا ...بهیو غر بیواژه عج هیبابا؟ واقعا واسم  _وشاین

... بله  مساریفقط ت میبابا صداش کن ای میوقت اجازه نداد بغلش کن چینبود ،حق داشت پدرم ه نجایکردم انگار ذهنش ا نگاش

  ی، نه قربان ،درست مثل تو پادگان نظام مساریت

 ...دونستیکنار اومده خدا ماخالق خشک شوهرش  نیچطور با ا چارمیمادر ب ،موندم

 

 دیدیکه تازه انگار ما رو م سردار

 . میاز شما تشکر نما یبا چه زبان دانمیبچه ها نم_

 بود .  فهیهمش وظ مینکرد یسردار کار دیدار اریاخت_ هاکان

 .گنیبله سردار هاکان درست م _ سرهنگ

 بهمون داد (. یسپاس گذارم )سالم نظام اریبس بایز یدو بانو نیبه هر حال من از شما و ا_ سردار

 . میجواب داد شویسالم نظام یهم به نشان قدردان ما

 که ونوسشو در اغوش داشت  همونطور

 کرد. ییراهنما الیرو به داخل و ما

 

اونجا  ییبایکه ادم از ز یوا بیغر بیعج ی،مجسمه ها چیمارپ ی. پله ها زدیبا ادم حرف م یزیسالنش از تم یکایسرام ییجا عجب

 .رفتیم جیسرش گ
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 بهمون عطا کن ...  ایاون دن شویمدل نیا هیحداقل  ینداد اشیدن نیبه ما که تو ا میاوس کر _وشاین

 .میکردیم یانگار تو خرابه زندگ یگیجور م هی وونهید_

 .. ستین شیب یخرابه ا نجایدر مقابل ا مسارمونیواال قصر بابا ت _وشاین

 بخدا  یناشکر یلیخ _

 بابا باز شروع نکن ، غلط کردم.._وشاین

 نگفتم.. یزیمن که چ یزنیاا باشه بابا چرا م_

 

کف پامون چرک و  یبدن اخه کفش پامون نبوده حساب ییجفت دمپا هیبه ما  دیبه خدمتکارتون بگ شهیسردار م دیببخش _وشاین

 ... فتهیلک ب یزیتم نیسالن به ا ترسمیچپله م

 

 . ندیسالن خانه ام بنش کیسرام یشما رو یپا یپا یجا کنمیمن افتخار م_با لبخند سردار

 

 یکردیقدر افتخار م نیبرق بزنه هم ینجوریتا ا یرو بساو نجایاگه قرار بود خودت ا نمیاره جون خودت بب_لب گفت  ریز وشاین

 د؟یگفت یزیچ_ سردار

 . میراحت تر ییبا دمپا ستین یاگه زحمت ی.ول دیکنیشرمنده م گمیم_وشاین

 

 . اورندیب تانیبرا میگویحتما االن م _ سردار

 رفتند. گهیوهاکان دست تو دست بدون توجه به ما همراه سردار به سمت سالن د ونوس

 . دیاستراحت کن دیاگه نه بر دیایب دیاگه خواست یتو سالن بغل میریما م _ سرهنگ

 . دونمیرو نم وشایحت کنم ، ناسترا رمیخستم م یلیممنون سرهنگ من که خ_

 به سرهنگ نگاه نکنه گفت کردیم یکه سع یدر حال وشاین

 .میاستراحت کن میتونیکجا م دیمنم خستم ،فقط بگ_

 

 کنه . تونییخدمتکارشوبفرسته راهنما گمیاالن به سردار م_سرهنگ

 ممنون _

 پس فعال._سرهنگ

 

 رو باز کر .  یاورد و ما رو برد طبقه باال و در اتاق یینقش برامون دمپا زیر یدختر قهیاز چند دق بعد

 اجیاحت یزی.اگر به چ دیاسراحت کن دییبفرما_

 ...میا یم عیمن سر دیهست بزن یتخت زنگ یباال دیکرد دایپ

 

 ممنون ._وشاین

 

 پنجره اش رو به باغه ،خوبه تختشم دو نفراست  وشا،ین یعجب اتاق_

 که کامل ... شمیبهداشت سیسرو

 .هیاره اتاق باحال _پکر گفت وشاین

 حال باشه.چته گلم؟ یب وین وین نمینب _

 ماساژم بده تنم له و لوردست. کمی ایب ؟یایبرم حمام م خوامیم_ وشاین

 چش شده، بد حالش گرفته بود  دونمینم

 گرفته یمنم عضله هام حساب میاره بر_

 

 . رونیب میاز دو سه ساعت از حموم اومد بعد

 .چسبهیم یچ یروحمون تازه شد،حاال اگه گفت یاخ_وشاین

 ؟یچ_

 پر غذا  ینیس هی_وشاین
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 . ادیدختره ب نیبزار زنگ بزنم ا کنمیاره منم دارم ضعف م_

 

  میبهش گفت یاومد ،وقت دختره

 صدامون کنه. ادیب خواستهیشام امادست تازه م زیم گفت

 رفتن ندارم . نیینه من اصال حوصله پا یوا_

 منم ._وشاین

 . میبخور نجایهم اریکن و غذامونو ب یعذر خواه هی،از طرف ما از بق یکن یلطف هی شهیم_

 من من کرد  یکم دختر

 ... زیسر م میحوله ها بر نیبا ا یتوقع که ندار میلباسم ندار میما تازه از حمام اومد نیخواهش بب_وشاین

 . اورمیب تانیبرا دیچه دوست دار_ دختر

 .میبش ریباشه فقط س خوادیم یهر چ _وشاین

 برگشت. گهیو خالصه چند مدل خوراک د یپر از مرغ و ماه ینیرفت ربع ساعت بعد با س دختر

 

 ؟ دیخواهینم یگرید زیچ_ دختر

 زمینه عز_

 بود . یو مجلس یپر از لباس راحت یلیر یچوب لباس هیاومد داخل همراش  یا گهیاتاق باز شد دختر د در

 را سردار فرستادند .  نهایا_ دختر

 .  دیدست شون درد نکنه از طرف ما تشکر کن_وشاین

 

 .  ومدینفسمون باال نم گهیبه خوردن تا اونجا که د میزده ها شروع کرد یقحط نیرفتن دخترا ع با

 لباس بده بپوشم ،بخوابم هیجون من  وینا ندارم ،ن گهید یوا_

 و،منم مثل تو نا ندارم . تو بر یزرنگ_ وشاین

  وین_

 ناتا _ وشاین

 

 وی،ن وین_

 ناتا،ناتا _ وشاین

 خودم مجبور شدم بلند شم .  اخر

 هم واسمون فرستاده . ییچه لباسا نیبب اوه

 خوابا روو، لباس

 

 دمیپوش یبه رنگ سرخاب یلباس خواب تور هی

 پرت کردم. شویزنگار یاب هی وشامین واسه

 نیا غهیص میبزن تویخاصیب یهاکان وعل نیا دیق ایب گمیسردارا ..خاک تو سرت ناتاشا م نیهم هست ا قهیچه خوش سل_وشاین

 . میسردار ش

 عاطفمون... یب یهم بابا شهیشوهرمون م یجا هم

 رو تخت باخنده پرت کردم سمتش بالشت

 .. وونهیگم شو د_

  یندار اقتیخاک تو گورت ل_وشاین

 خودت  یارزون_

 _ وشاین

 ... ینش مونیبعد پش ی،ول شمیاش م غهیخودم تنها ص باشه

 

 ... رمیمیبکپ که دارم از خواب م ریبگ_
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 رو بالشت خوابمون برد . میکه تا سرمون گذاشت میخسته بود نقدریا

 غروب شد . یخوابیچقدر م گهیناتا، ااااا بلند شود ناتاشا،

 هان، چته ، بابا بزار بخوابم ،خستم به خدا _

  گهی. دددپاشو د میکار دار یبلند شو کل شهیشروع م یبابا االن مهمون_وشاین

 شروع کرد به قلقلک دادن... هویبالشتم ،  ری،سرمو کردم ز دیرو از سرم کش پتو

 نه؟ ای یشیپام_وشاین

 

 بلند شدم . نی،بب شمی،وللم کن ، خواهش ، االن پا م وینه ،ن یوا_

 

 هوا انداختم تو وان  یبرد تو حمام وب دیکش دستمو

 وونهید یکنیم کاری، چ یییییییییییواااااااااااا_

  میموهاتو درست کنم. وقت ندار امیکوفت کن ،تا ب یزیچ هی ایب ریحاال زود دوش بگ د؟یخواب از سرت پر_وشاین

 

 ری،هنوزم س میکرده بود یپر خور شبی.از بس د رونیبود دوش گرفتم و اومدم ب ی،اما با هر جون کندن ومدیخوابم م یلیخ

 بودم .

 

 . کردیداشت موهاشو درست م یرینشسته بود ،خانم نسبتا پ نهیجلو ا وشاین

گل  یفر کرده به صورت کج از بغل صورت ابشار گون ،رها کرده بود . غنچه ها شویخرما یناز شده بود . موها یلیمن خ یخدا

 ،  دهیخاص به اون بخش یجلوه ا یموهاش مانند تاج گهیطرف د میمر

 بود . یخواستن حیمل یلیصورتشم خ شیارا

 

 ..  ی، کپ یخودم درست کن .کپ نیخانم خواهرمم ع خایقربون دستت زل _وشاین

 دو تا تخم چشمانم خانم جان. یرو_خایزل

 .خایدست زل ری. رفت سمت لباسا.منم ز میکار دار یناتا بجب که کل_وشاین

 .  هیماهر شگریبود ارا معلوم

 

 به رنگ زمرد به تن کرد . یلباس شب وشاین دمید نهیتو ا از

 .کردیم ییدو بند نازک لباس خود نما دشیو سف فیظر یشونه ها یلباسش باز بود، رو کمی

 اش جمع شده بود  نهیس یرو یدار بزرگ نیلباس با سگک نگ قهی

 ادامه داشت .  نیو تا رو زم شدیکلوش م مهین نهیس ریاز ز لباس

 من باشه. یوشاین یفرشته خواستن نیا شدینم باورم

 

 همون لباس و داد دستم گفت بپوش. نیع وشایکه تموم شد ن کارم

 .میباز مثل هم بپوش ویاا ن_

ما رو  یکه اصال کس تیهمه نظرا به سمتمون جلب بشه ..اون شب تو مامور دی. بامیهم بپوش نیع دیامشب و حتما با _وشاین

 ..میکن یتالف دی. امشب با دیند

 

 داد .  صمونیاز هم تشخ شدیاصال نم میانداخت یبه خودمون نگاه نهییا تو

  زمیعز یشد یخواستن یلیخ_وشاین

 تو هم گلم._

 رونیرو شونه هامون ودست تو دست هم از اتاق ب میرو انداخت ریحر یو شاال میرو به پا کرد یپاشنه بلند زمرد یصندال

 .میاومد

 ؟یسر و وضع بشناسه چ نیما رو با ا یکی..اگه  ترسمیمن م وشاین_

 ؟یچ میدیبه بابامون بگن دختراتونو فالن جا با وضع فالن جور د اگه

 کنه . فعال که دستش از ما کوتاهه... کارمونیچ خوادیبعدم برن بگن . مثال بابا م نجایا شناسهیما رو م یاخه ک_ وشاین
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 ... میایهست که ما باحجابش حساب م نجایا یپخت یدختر لخت نقدریا ینیبی، االن م میبر اینکن ب یالک فکر

 همه ادمو دعوت کنن. نیوقت کردن ا یچه خبره ، ک نیاوه بب_

 که سهله. یری،دعوت گ یمنفجر کن یتونیرو م ایدکمه دن هیبا فشار  هی، عصر تکنولوژ زمیعز _وشاین

 ه؟یباالخره نقشه ات واسه امشب چ ی. حاال نگفت لسوفیخانم ف یاوک_

 زد  یمرموز باز لبخند وشاین

 میقدم رو برداشت نیاول_

  م؟یبرداشت یک_

 نگام کرد یچپک وشاین

 قدم بود . نیسر و وضع خوشگلمون اول نیگاگول هم_

 ه؟یچ یاهان، حاال گرفتم ،خوب قدم بعد_

 .شونیدی؟ند یچ یکنی،وانمود م شونیدید یوقت _وشاین

 ؟یواسه چ_

 من خبر نداشتم . یبود ای یناتا واقعا اسکل شد _ وشاین

 ...ینقشه مسخرتو بگ خوادیاصال برو گمشو نم ؟یخفه باز پرو شد _

 

 تفاوتینسبت بهش ب دیبا یرو جذب خودت کن یمرد یخوایم یوقت یدونی.تو هنوز نم یپرسیم یخوب خره سوال الک _وشاین

 ؟یباش

 

 از اول بگو .  نویخوب ا_

 شد ؟ یچ یخوب پس خدا رو شکر گرفت _وشاین

 میاره ،بر_

 

 .  زدیبلند قهقه م یهاکان و با صدا یکه دست انداخته بود دور بازو دمیونوسو د ی،کنار عده ا نییپا میایاز پله ها ب میاومد تا

 

 بود که  دهیپوش دیسف ریاز حر یوجب مین لباس

 

 . لرزوندیرو م یدبور و بلند دل هر مر یو مو یاب یخط شرتشم توش معلوم بود . اما صورتش با اون چشما یحت

 

 تمام نگاه ها به سمتمون جلب شد . نییپا میپله که اومد چندتا

 

 کرد .  رمیکه نگاه هاکان غافلگ ومدمیم نییپا ویو همراه ن کردمینگاشون م نطوریهم داشتم

 تفاوت صورتش و ازم برگردوند . یاوردم اما هاکان ب نییپا یو به نشونه سالم کم سرم

 

  ،یمثال قرار شد محل سگ بهش نزار _وشاین

 ؟یتو سرت کنف شد خاک

 اخمام رفت تو هم . تیعصبان از

 

 .ایهمرام ب تفاوتیباال محکم ب ریبازکن اون سگرمه هاتو نذار بفهمه حالتو گرفته . سرتو بگ _وشاین

 

 شا رو گوش کنم .  ویکردم حرف ن یسع

 

 . اصال حواسش به ما نبود . گردیمو خوش و بش  ستادهیا یا گهیکنار دختر د سرهنگم

 توقع نداشتم . گهی، از سرهنگ د نویا_

 

 . زمیعز هیبود وگرنه شنا گر قهار ومدهین رشیاونم اب گ _وشاین
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 از هاکان و سرهنگ کم نداشتند برد .  یزیعده از پسرا که الحق چ هیو با خودش به سمت  دیدستمو کش وشاین

 

 گفت  هیرو گرفت با لبخند به سمتمون اومد رو به بق گهید یکیاز پسرا تا ما رو دست  یکی

 .ینادر مساریت یافسانه ا یدوقلوها ان؛یدارن م ایک دینیبه به بب _

 گفت من چشام چهار تا شد . نویا

 .شناسهی؟ از کجا ما رو م هیک گهید نیگفتم ا وشایبه ن رو

 ن چطور زوم کرده رومون.هاکا نیاومده. بب یهست خوب موقع ی،اما هر ک دونمینم_وشاین

 

 دستاشو به نشانه ادب جلو اوردند  پسرا

 هستم . یهنگ فرزام بهار سر

 هستم یسرهنگ پرهام بهار منم

 ...یکیچر یاتایواسه عمل نجایا میاومد رانیساله از ا 5مدت  میما پسر عمو هست _ فرزام

  میبا اکراه فشرد دستاشونو

 ناتاشا هستم _

 وشایمنم ن _وشاین

 

 .متونینیبیم کیخوشحالم از نزد یلیخ _ فرزام

 م؟یهست ینادر مساریت یما دخترا دیمطمئن گفت نقدریاز کجا ا _وشاین

 

 . دییجفت دوقلو اعزام کرده افغانستان اونم شما هیفقط  رانیاز اونجا که ارتش ا_ پرهام

 .میبود گهید یما کسا دیشه؟شاینم دایمگه تو ا فغانستان دو قلو پ_

 به هم ... هیو شب بایز نقدریاما نه از نوع ستوانش و نه ا شهیم دایچرا پ _زد یلبخند فرزام

 نظر لطفتونه  _با لبخند وشاین

 فرزام .  نیا ختیریم یزبون چه

 

 میمثل شما دار یکه در رکاب افراد زبده وماهر میکنی،واقعا افتخار م دمیو شما رو د مینجات بود اتیدر ظمن ما تو عمل_ پرهام

 .میکنیم فهیانجام وظ

 د؟یدیاا چه جالب کجا ما رو د _

  دیکدومتون بود دونمیبودم که بهتون مشروب تعارف کرد. ...البته نم یمن همون گارسون_ فرزام

 ...دیهم استاد یگریبگم الحق تو باز دی. با دیزد یباحال خودتونو به مست یلیخ یول

 

 . دیکنیخجالت زدمون م فاتونیبا تعر دیدار گهی. د دیاااا اون شما بود_

 . گمیو م قتیحق ستمیناتاشا خانم .من اهل تعارف ن دیپس شما بود_ فرزام

 سالن و در بر گرفت چراغا کم نور شدند .  یفضا یمیمال اهنگ

 دو به دو شروع به رقص کردند . گهید یو زنش و هاکان و ونوس ...وچند تا سردار

  د؟یدیدور رقص م هی به بنده افتخار _وشایرو به ن پرهام

 به سمت سرهنگ انداخت که هنوز مشغول صحبت بود و گفت ینگاه گرفتیکه دست پرهامو م وشاهمونطورین

 کارا بلد باشند . نیما هم از ا یارتش یمردا کردمیفکر نم_

 

  روزید ینه خشک مذهبا میمتعادل امروز یما از نسال دیدار اریاخت_فرزام

 . دیدیخانم شمام به بنده افتخار م ناتاشا

 

 .وشای. برعکس نستمیجور رقصا بلد ن نیبگم من اصال از ا یواال چ_

 شد . دهیکش دنیرقصیم بایهماهنگ و ز یلیوپرهام که خ وشایبه سمت ن نگاهم



Roman-City.ir 
 ناتاشا رمان

 

https://telegram.me/romancity 58 

 

 .  دیگفتم انجام بد یبه من هر کار دینداره که دستتونو بد یکار _ فرزام

 گره خورد.  دیچرخیاشت با ونوس مبه نگاه هاکان که د نگاهم

 

 اشو پشت کمرم گذاشت . گهیاز دستامو به دستش دادم ، دست د یکی

 دیحاضر _فرزام

 اشتباه کنم ابروتون بره. ترسمیم دیبگذر رشیبهتره از خ _

 شد . انینما دشیو سف فیرد یکه دندونا یزد طور یلبخند فرزام

  ریبگ ادیسرتون شما رقص  یمن فدا یابرو _

 

 

 فرزام  نیشده بود ا یراحت و خودمون چه

 ی،پوست افتاب سوخته که جذابترش کرده بود ،موها یمشک یبود چشم و ابرو یبهش انداختم .پسر جذاب یتر قیدق نگاه

 .. ختیریاش م دهیکش یشونیپ یلختشم با هر حرکت رو

 ؟ دیحاضر _فرزام

 سر جواب دادم با

  هینجوریا تمشیر دینیجلو خوب بب اریهر کدوم از پاهامو بردم عقب شما همون پا رو ب _فرزام

 ،دو، سه.... کی،دو، سه....  کی

  دیمعلومه استعداد رقصم دار نی،افر اهان

 ..  دیهمراه من بچرخ حاال

 پاشو لگد کردم . هویبچرخه  اومد

 . دیببخش یوا _

 نداره دوباره امتحان کن ..نترس ... یاشکال _فرزام

 رقص اومد تو دستم ... تمیفرزام بدبخت ر یبعد از چند تا دور و لگد کردن پا خالصه

 نداشت؟ یکار یدید _فرزام

 گفتم بالبخند

 اسون نبود ... ادمیداشتم .وگرنه ز یاستاد ماهر _

  دیدار اریاخت _ فرزام

 

 اشاره کرد  یمتبرام فرستاد و به س یاز دور چشمک وشاین

 ...  کردینگام م یبیتو دستش بود و با حال عج یوانی،ل ستادهیا یکه چشمم افتاد به هاکان که گوشه ا میچرخ زدن بود تو

 

 فرزامو له کردم  یهولم باز پا از

 معذرت  یوا_

 نداره ناتاشا جان ... یاشکال _فرزام

 سوال بپرسم؟ هی شهیم_فرزام

 کنمیالبته خواهش م _

 خانوما رو سن حساسن .  دونمی.مدیجوابمو ند دیچند سالتونه؟ البته اگه دوست ندار _فرزام

 ؟یسالمه ،شما چ 25، من  ستین ینه مشکل_

 ؟... یزیچ یدوست پسر ایسال . نامزد  32منم _ فرزام

 ...یارتش یسمت دخترا ادیم ینه اصال، آخه کدوم پسر عاقل_

  ادیبدم م زارنیکه طاقچه باال م ییمن واقعا از دخترا کندیرک و راست صحبت م یلیخ ادیخوشم م یدلشونم بخواد ...ول _فرزام

 

 بود . ستادهیا یعصب یبرگشتم ، هاکان با چشما یکیخوردم به  هوی میدیچرخیکه م همونطور

 ؟  یسرهنگ بهار دیخوب _هاکان

 سردار هاکان؟ یبله شما چ _ فرزام
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 . رمیستوانمو ازتون قرض بگ خواستمیم دیمنم خوبم ،اگه اجازه بد _هاکان

 بله ،حتما . _گفت کردیدستمو ول م یناراض فرزام

 خوشحال شدم  تونییاز اشنا یلیخ ینادر ستوان

 منم سرهنگ فرزام . _

 رفت . الیو رونیبه سمت ب سرخورده

 

 . نمیرو بب وشایبه اطراف انداختم ؛ بلکه ن ینگاه عیسر

 . دیکن ضیتن و بدن مستف نیاز ا مارو هم شهیم یستوان نادر _هاکان

 کنه . یمنو عصبان خواستیباز م کثافت

 ارامش گفتم با

 . دیشد ضیاز تن و بدن ونوس جون مستف یفکر کنم به اندازه کاف _

 .  دمیجا قورت م هیمثل تو رو  یباالست که صد تا جوجه پنبه ا تمیاونقدرظرف ستمینترس من مثل اون فرزام ن_ هاکان

 کنن. ریداشته باشندو تو گلوتون گ غیجوجه ها ت نیاز ا یبعض دیشا دیمواظب باش _

 

، اومدم برم سمشون  الیو رونیدست تو دست پرهام رفت ب تفاوتیب افهیکه کنار سرهنگ و پرهام بود اما با ق دمیرو د وشاین

 م تو بغلش،افتاد دمویدور ،دور خودم چرخ هیکه  دیکش یهاکان دستمو گرفت و طور هویکه 

 

 . یغیهاتم هستم جوجه ت غیمواظب ت _ هاکان

 

 شروع کرد به چرخ زدن ، منو به سمت خلوت سالن کشوند ... یمعطل یب

 ... دنیمثل شما همکالم بشم چه برسه به رقص یبا ادم خوادی. دلم نم دیولم کن _

 

 ... دیچیخرد شدن استخونام تو گوشم پ یمنو به خودش چسبوند و به دستم فشار اورد که صدا چنان

 ییییییآ_

 شد؟یبسته نم شتیلحظه هم ن هیدر گوشت که  گفتیم ی،چیبا اون مردک زبون باز قر بد یچطور دوست داشت _هاکان

 گفتم دیلرزیکه از درد م ییصدا با

 

 ؟ دیکنیاز من باز خواست م یبه چه حق د؟یشیمن م کارهینداره.شما چ یربط چیبه شما ه_

 من مافوقتم وهمه کاره _هاکان

 .دیباهام رفتار کن دیکه هر جور دوست دار ستمیدستتون ن ریپادگان باشه، پس االنم ز نجایفکر نکنم ا_

 برم. دیبزار دیول کن دستمو

 دیچون وچرا با یب گمیم یدستم پس هر چ ریاالنم من مافوقتم تو هم ستوان ز مونهیهمه جا واسه من مثل پادگان م _هاکان

 .یاجرا کن

 ولم کن وگرنه ..وگرنه.... ،یتوهم زد _

  ؟یکنیم زمینداشتت ج یغایجوجه ؟ با ت یکنیم کاریولت نکنم چ _

نفساش رو صورت و گردنم کالفم کرده بود  ی،گرم کردیکوره داشت تنمو ذوب م نیدستش رو کمرم ع ومدیداشت بند م نفسم

... 

 . هرگز . ... یش میتسل دیناتاشا نبا نه

 ... هیمثل بق یشیبراش م رنهوگ

 ... یپاشو با همه قدرتم فشار دادم . خودت خواست یکفشمو گذاشتم روانگشتا پاشنه

 نوش جونتون ... یغیجوجه ت هی غیاز ت نمیا _

 اما هنوز دستم تو دستش بود  رونیاز تو بغلش اومدم ب عیاز درد فشرده و دستش از کمرم شل شد سر صورتش

ناخنام حس کردم با خشم  ریکه کنده شدن پوستش رو ز یقدر بود جوجه . چنگ انداختم رو دستش طور نیزورت هم _ هاکان

 دستمو پس زد و گفت
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  یییییوحش _

  دیباریم شیچشاش ات از

 دردت گرفت سردار جون؟ نوش جونت .  یاخ _

 ... کنمیم غاتویت یکی یکیخودم  _ هاکان

 ... دمیترس یییوا _

 دمیونوس و شن یصدا نیو و نیه نیا تو

 یدیکه دربارش ازم پرس یکنم اومده ،همون تیبه دوستم معرف میبر ایهمه جا رو دنبالت گشتم ... ب ؟یینجایااا هاکان جون ا_

 ... زمیعز

 

 کنم ... دایرو پ وشایرفتم تا ن رونیبه سمت ب عیبهش انداختم وسر یبا پوزخند نگاه ودین زیجا گهید موندن

 

 از التهاب و خشمم کم کرد .  یکم رونیخنک ب یهوا

 مطمئن شدم  گهی. حاال د یباز عوض دختر

 شدم... یمرد نیتو سر من که عاشق همچ خاک

 

 .دمیخلوت در کنار پرهام د یرو گوشه ا وشاین

 نگاه نگاه...گذاشت پرهام گونه اشو ببوسه ... ویخاک به گورت ن یوا

 

شد با خشم و غضب پرهامو هل داد عقب و دست  داشینگ از کجا پسره هوی دونمیبهش بگم .نم یزیچ هیطرفش که  رفتم

 .. الیرو گرفت و کشون کشون همراه خودش برد سمت پشت و وشاین

 

وقت سرهنگ و  چیبودم ،تا حاال ه دهیپشت سرشون ،ترس دمییهم انگار نه انگار ،دو هیبود بق سادهیماست وا نیع پرهام

 ...ارهیب وشایسر ن ییبودم ... نکنه بال دهیند ینطورعصبانیا

 

 

 ... دییمثل ادم دو شدیصندال هم که نم نیبا ا اااااه

 رفتن یکدوم طرف نمیبب سادمیوا

 اوناهاشون... اهان

صندل واز پام در اوردم  بردشیمحو شدند ...کجا داشت م یکیتو تار هوی، بردیم الیبلند ته و یشا رو به سمت درختا وین داشت

 و به سرعت 

 ... دمییدو

 

 . دیچیکه صداش تو سکوت اونجا پ ویزد تو صورت ن یا دهیمن سرهنگ چنان کش یخدا

 ..رسمیاالن به حسابت م یکنیدست رو خواهر من بلند م کثافت

  هویاومدم برم سمتشون  تا

ومحکم ازش لب  وشاین یو محکم تو اغوشش گرفت و چنان لباشوگذاشت رو لبا گشتیکه به حالت قهر داشت برم وشاروین

 ... نیگرفت که دلم ضعف رفت و پاهام سست شد همونجا نشستم رو زم

 کرد . یهم تنش داغ شد و اروم اروم اونو همراه ویکه ن دیلبها و گردن اونو بوس اونقدر

 افتاد .... نیشالش رو زم وشایسرهنگ کتشو در اورد ،ن دنیبوسیکه عاشقانه همو م همونطور

 از اونجا دور شدم ... عیچشمامو بستم و سر گرفتیم شیشت اتمن تمام تنم دا یخدا

 ... نیوافتادم رو زم یزیکه محکم خوردم به چ رفتمیمرطوب راه م یتند رو چمنا یبود و با قدما نییپا سرم

 

 

 .؟ گهیبود د یچ نیاخ سرم ا _

 چراغ برق وسط چمناست . ریت دمیبلند کردم د سرمو
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 . رهیحال منو بگ خوادیم رکمیت نیتا ا اااه

 ...کردمیعطشمو خاموش م یجور هی دیشدم با بلند

 بود . یدنیوسط محوطه که روش پر از نوش زیافتاد به م چشمم

 .السایتو گ زهیریخوردم داره م تیکه من تو مامور یدنیگارسون از همون نوش دمیسمتش د رفتم

 

 رفتم . الیه پر اب اونطرف وبرداشتم و به سمت حوضچ یالسیو گ یدنینوش یتوجه بهش بطر یب

رو برداشتمو جرعه جرعه  یگر گرفتمو به دست اب خنک حوضچه سپردم .بطر یحوض نشستم ،دامنم رو زدم باال و پاها لبه

 کردم  یچطور نصفشو خال دمیوگوارا بود که نفهم نیریشربتو دادم باال اونقدر ش

 شدن . ریاشکام خود به خود از چشمام سراز دمید خوردمیم مویدنیبود ، اروم نوش نیشده بودم سرم سنگ یبیحال عج هی

 از ته دل زار بزنم . خواستیچه مرگم شده بود دلم م دونمینم

 

 ؟ دیکنیم هیناتاشا خانم، حالتون خوبه؟ چرا گر _

 لبخند رو لبام نشست . اریاخت یشده بود .ب یخواستن افشیباال اوردم فرزام بود . چه ق سرمو

 سرهههنگ ، دوستت کججججاست؟به سس ال م  _

 د؟یگیپرهامو م _فرزام

 .یرتتییغ یب ییییلی،ازززززززز طرففف منننن ،بهششش بگگووو خ گهیییاره د_

 .یییییییدیماااستتت وااا م نییی،عع یاازشش دفاااععع کن دییبعد که بباا ییییکنننیبببوووسس م خواااههرمممموو

 حالش خوبه ؟ کجاست؟ سرهنگ که ...؟خانم  وشایبرام گفت. ن ویپرهام همه چ _

 ااره ه خوبه اازززززززز منن بههتره. _

 

 رو از دستم گرفت. یدنینوش یکنارم اومد و بطر اروم

 

 

 ؟یخورد ییهمه مشروب و خودت تنها نیبا خودت ؟ ا یکرد کاریچ _ فرزام

 .نننهیییییریش نیییشرببته.بخوور بب نییییمشششررووب؟ بابا ا _

 

 . نیشامپا گنینوع مشروبه بهش م هی نمیا زمیعز _فرزام

 باااززم. خوامییخوش ططععم. بده م یییللییامااااا خخخ یحاال ههرچ_

 

 کرد بلندم کنه. یگرفت و سع بازومو

 از سرت بپره... یاب به سرو روت بزن تا مست هی میریب ایبلند شو دختر خوب ب _فرزام

 دمیاز دستش کش بازومو

 . ستمیوللللمممم کننن .منننن ممسسست ن_

 

 . ایخوریباشه حاال بلند شو سرما م _ فرزام

 سرررررما بخخورم . راحتتم بزار . خخخخخخخوادیدلم م _

 

 شده ؟  یچ _

 مست کردن. کمی یسردار هاکان، راستش انگار ستوان نادر _فرزام

 

  دی. تو که االن بایااا هاکان ججججججججون ،سردااااار بزرررگ خااانم باااز_

 . یونووووس ججوووون و دوستتش باششش شییپ

 .گاهیپا میبرگرد دیبا گهیسرهنگ ،ما هم د دیبر دیتونیشما م _ هاکان

 ؟ نشیکمک کنم ببر نیخوایم _فرزام

 . امییجا نمممم جییییمنننن هههههههه_
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 .برمشیمن خودم م دیشما بر _ هاکان

 .دیپس خدا نگهدار . مراقبش باش _فرزام

 حتما ،خدا نگهدار . _ هاکان

 

 شد افتادم تو اب. یچ دونمیکردم اما نم یبا یلبه حوض و واسه فرزام با سادمی. بلند شدم وا دیدیم ییچند تا چشمام

 اب شدم. سیخ یوا _

 اخه جوجه تو رو چه به مشروب خوردن؟ یغلطا بکن نیاز ا یبلد باش ومدیبهت نم _با خنده  هاکان

 بلندم کنه . رهیکرد دستم بگ یسع

  دمیدستم و پس کش تیعصبان با

 یخاااانم باز باشه اما هست. زن ن ن باز عوضض ووومدیبه سرداااار بزرررگ ارررتشم نم_

 خندشو خورد و با غضب گفت هاکان

 بگو گهیبار د هی یجرات دار ؟یکرد یچه غلط _

 ، خااانم باز عوو..... یدیکه شن نیههمم_

 

 که به صورتم خورد مات و مبهوتم کرد . یمحکم یلیس

 اورد . انگار فلج شده بودم .  رونمیحرکت دستشو انداخت دور کمرمو از حوض ب هی با

رو باز کرد و منو پرت کرد رو  یبلند یشاس نیبرد در ماش الیپارک شده گوشه و ینایرو دستاش منو به سمت ماش همونطور

 .یصندل

 خارج شد. الیو از وو روشن کرد  نیماش عیسر

 ...ارمیبه زبون ب یکلمه ا یبودم که بخوام حت یگونه هام تازه منو به خودم اورد . اما خسته تر از اون یاشک رو یگرم

 

 

 .  برهیداره منو کجا م دونستمیبود نم کیتار رونیب یفضا

 هم افتاد . یشد و رو نیپلکام سنگ نیزور چشمامو باز نگه داشته بودم . اما بعد از چند ساعت با حرکت اروم ماش به

 .  ستادیا نیبودم که حس کردم ماش یداریخواب و ب نیب

 نشم بغلم کرد و راه افتاد . داریکه از خواب ب یطور اطیاروم و با احت شد،یم کتریعطر تنش هرلحظه بهم نزد یبو

.  کردیوقت منو از خودش جدا نم چیاش هلحظه تا ابد ادامه داشت ،ک نیاغوش گرمش بند بند وجودمو لرزوند،کاش ا بازم

 باشه. نیزم یادم رو نیتر فیوکث نیاگه پست تر یحت خواستمشیم

 رو پشت سر هم باز و بسته کرد . ییکردم درها حس

انگشتاش رو گونه ام  یصورتم افتاده بود ،نوازش وار کنار زد . گرم یاز موهام که رو یتخت گذاشت ،طره ا یمنو رو اروم

 بود . یو خواستن نیریش

 بسته دستشو گرفتم  ی، با همون چشما شدیتا ابد مال من م دیبره ،با ذاشتمیم دیبره ،نه نبا خواستیم

 ،نرو  کنمینرو خواهش م_

 فرو برد  ینیریو منو به خلسه ش دیچیپ کمیو مردونش اروم دور کمر بار یقو یتنشو کنارم حس کردم. دستا یگرم

 انداخت  نیونش طنبم و مرد یگوشم صدا کنار

 ...  شتمیکوچولو من پ یاروم بخواب جوجو_

 نرم لباش رو شونه هام ، رو گونه هام رو گردنم ،اروم گرفتم و راحت خودمو به دست خواب سپردم.  یبوسه  با

 نیوقت از ا چیه خواستیخوابه اما دلم م هیکه فقط  دونمیعاشقانه هاکان بود . م یکه پر از بوسه ها و نجواها ینیریش خواب

 نشم ....  داریب نیریتوهم ش

 شو داریملوسکم ب زکم،یعز یناتاشااااا ،ناتا، خواب _

 به چشمام خورد و باعث شد دوباره چشمامو ببندم. میپنجره مستق یاز ال دیپلکامو باز کردم نور خورش اهسته

 . مونستیم ایور هیتر از  یواقع یلیخواب بود . نه خ هیهمش  یعنیبودم ؟ من ،هاکان،  کجا

 االن کجا بود . پس

 باشه؟  اوردهیبال مال سرت ن یهاکان ولو بود نیتو تخت ا لیکه مست و پات شبید نمیبزار بب گهیبزغاله بلند شو د_

 نشستم رو تخت .  خیبرق گرفته ها س نیع ویحرف ن نیا با
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 ؟یگفت یتو چ _

 ..نتیگفتم بزار معا _وین

 ؟یتخت ک ینه ..گفت_

 که اوردتت خونش .  یدینفهم یعنیتخته مردشور خونه ،خاک تو سر مستت  _وشاین

 . وووو؟شیرو تخت سلطنت خوابوندتت

 

 تراش خورده دو نفره  یشب قبل تنم بود ،رو تخت چوب ینگاه انداختم ،همون لباسا هیخودم  به

 بودم . نشسته

 نگاه کردم .منو اورده بود خونش؟ یو با ناباور اطراف

 اتاقشه .  نجایتو ؟ اره ا ییکجا ییییییییهوووو_

 .  کنهیجون من نهار کوفت م یدارهبا عل دهیبرج زهر مار تمرگ نیع نییخودشم پا یرو تخت مبارکش االنم

 نتیاز هاکان وخانوادش ز یانداختم .قاب عکس بزرگ یگرد شده به اطراف نگاه یچشما با

 روبروم بود .  دیسف وارید بخش

 . یرسیبه اون داشت اما کم سن و سال تر از او به نظر م یبیبود ،که شباهت عج ستادهیکنار هاکان ا یعکس پسر یتو

 و پدرش... مادر

 .الغوزی نیناخنکت نزده باشه ا نمیکنم بب تیفن نهیمعا هیدامنتو بزن باال  _وشاین

 کرد طرف دامنم. دست

 . گمایبهت م یزیچ هی ویااا گمشو اونور ن_

 شیببندمت به ر نجایهم ارمیعاقد ب هیاگه بال مال سرت اورده زود  نمیبب خوامیگم،میگورت بخاطر خودت م خاک تو _وشاین

 نداشتش. 

 .یدینترش نیاز ا شتریب تا

 . یمن باش یدگیبه فکر ترش خوادینم_

 بدونم . فمویدرست بگو تکل ؟یچ یعنی نیا _وشاین

 . وشایخجالت بکش ن_

 . ستین ادتی یزیچ یبود لید چلمنگ تو که اون موقع مست و پات _وشاین

 نجام؟یمن ا یدی.حاال از کجا فهم کنمیم یمست نبودم که ندونم دارم چه غلط گهیخفه...اونقدرام د_

. 

 مشغول الو ترکوندن  کیرومانت یجا هیجونم ، تو  یمن بودمو و عل شبیجونم برات بگه که د_وشاین

که ستوان  دینیبب دیایب نیو گفت چه نشست یعل لیوسط معاشقه ما در واقع زنگ زد رو موبا دیخرمگس پر نیا هوبازی که

 نیایب نیخونم . هر موقع تونست برمشینکنه دارم م یزیابرو ر شتریب نکهیمنم واسه ا چرخهیداره م لونیارتشتون مست و و

 . نشیببر نیجمعش کن

 انگشتت نکنه. الغوزی نیبودم ا نیشب عاشقانم زهر مارم شد . همش تو فکر ا نیاول یمن بدبختم از زور نگران گهید یچیه

 ؟یاز خودت در اورد ایحرفا رو زد  نیلحن ا نیبا هم ینجوریهم یعنیحرف زدنت ، نیمرض تو هم با ا _

 سرش مثال زنگ زده بود من نگرانت نشم. ریگفتهاشو واست نقل کردم .خ نینه به مرگ تو ع _

 حرف دلشو بهم بزنه. یدرست و حساب یعل نیا نیزاریشما دو تا ،که نم نیریبم

 بد جور گرفته شد با حرص گفتم  حالم

 از زور عشق.... نیدادیلب همو جر م نیداشت دمیاره جون خودت خوبه خودم د_

  ؟یکرد بمونیادب تعق یب زیه یا _ وشاین

 نکنه....؟ ؟یدیکجا د تا

 ول کردم رفتم. نیشیوسط درختا لخت م نیدار دمیگمشو مگه من مثل تو هم. تا د_

 بگو به جان خودت؟_وشاین

 سرهنگ انگشتت نکرده باشه نیا هویکنم  نتیتو دامنتو بزن باال من معا یگیبه مرگ تو، حاال اگه راست م_

دنبالم بدوه تا  دیبردمش لب چشمه اما تشنه برش گردوندم . حاال حاالها با یخوب نشناخت وشاتوینه جونم هنوز ن _وشاین

 دستش به عسل برسه...

 ..  یااا گمشو حالمو به هم زد_
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 ...بگو تا منم واست بگما... گهیبگو د ن؟یکرد کارایچ شبید رهیتن بم نیجون من ناتا ، ا _وشاین

 خفه ..._

 باز شدن در اتاق حرفم نصفه موند ... با

که دستش بود رو پرت کرد رو تخت  یبه من انداخت لباس ارتش ینگاه میوارد شد ،ن یشگیهم تفاوتیسرد وب افهیبا ق هاکان

 گفت وشایو رو به ن

 منتظره. ینیسرهنگ ام نییپا دیایلباسا رو تنش کن ب نیا دهیاز سرقلت پر یاگه مست نیبب یستوان نادر _

  گاهیپا میبر عیسر دیبا

 عاشقانه اما االن ... نقدریا شبی. د کردیم ینجوریراه گلومو بسته بود .چرا با من ا بغض

 توهم بوده و بس . هیهمش  شبید یباشه . پس اتفاقا یشبیهمون هاکان د نیا شدینم باورم

 دیبا میومدین انیعمل نیدر بره . هنوز از ا شونیخستگ دنیمدت استراحت م هی برنیخر و االغام که بار م نیبابا به ا _وشای

 . غهیعت کنهیم ییکارا هیدنبالش از اوناشه ها ، میبر دیکه با یطرف نیا گنی. تازه م گهید یکی میبر

 .  کنهیبدبخت و اونا رو منفجر م یشترا نیتو سوراخ مقعد ا کنهیم تینامید یواسه خنده و سرگرم گنیم

  ست؟ین یطرف روان بنظرت

 به خودم اومدم هاکان رفته بود . ویحرف ن با

 هان اره حق با توه.. _

 گفتم؟ یمن چ یدیرو حق با منه اصال فهم یچ یچ _وشاین

 ندارم. هیو کنا شیحوصله ن میتو عالم هپروت . پاشو زود عوض کن بر یرفته بود باز

 درنگ لباس عوض کردم  یب

 . من امادم.میبر_

 راه افتادم. وشای. پشت سر نهیخونش چه شکل نمیسرمو باال نکردم بب یتو اون خونه بمونم حت گهید یلحظه ا خواستینم دلم

 .یسالم ستوان نادر_سرهنگ

 هاکانم کنارشه. دمیجواب سالم سرهنگ و بدم که د خواستم

 سالم سرهنگ_ ومدیم رونیکه انگار از ته چاه ب ییصدا با

 م؟یبر میتونی؟میندار یناتاشا خانم حالت خوبه مشکل _سرهنگ

 .میبر _

  میحالش خوبه بر_وشاین

 . روندیم نوی.خودکثافتش ماش میشد نیماش سوار

 .  دیترکیمخم داشت م زدیزر م وشایمدام ن نیماش تو

 اما با خودم عهد کرده بودم نه نگاش کنم نه همکالمش بشم.  کردمینگاهشو حس م ینیسنگ یاز گاه هر

 .میدیرس یشهر گاهیتا به پا میکوچه وبازار گذش از

 .میایتا منو سردارم ب نیبش ونییسوار کام دیبچه ها بر_ سرهنگ

 چشم قربان._وشاین

 گروهمونم توش بودن شدم. یکه چند تا از دخترا یارتش ونیشدم و سوار کام ادهیتوجه به اونا پ یب

  د؟ییناتاشا خانم شما  اااا

 سمت صدا برگشتم .سرهنگ فرزام بود . به

 به لبم نشست یلبخند اریاخت یب

  یسالم سرهنگ بهار_

 به نبرد تن به تن. میکاب شما برانگار باز قرااره در ر یچه سعادت _فرزام

 شما... دیدار اریاخت _

 .نیشرکت دار اتیعمل نیشما هم تو ا دونستمینم یاا سرهنگ بهار _وشاین

 شد که منو اعزام کردند.  نیاومد ا شیبراش پ یمشکل یاما سرهنگ قله قان امیراستش قرار نبود من ب _فرزام

 گن؟یراست م هیسخت اتیعمل گنیخوبه ،م _وشاین

تلفات دوجانبه شکست  یاما هر بار با کل میدیادم انجام م نیا یریکه واسه دستگ هیاتیعمل نیچهل و دوم نیاره ،ا _فرزام

 . میخوریم

 ادم قدرتمنده؟ نیا نقدریا یعنی _



Roman-City.ir 
 ناتاشا رمان

 

https://telegram.me/romancity 65 

 

 دارند .  نایا یکه فکر کن ی. هر سالح هیلییاسرا هی بانشونیاخه پشت زنهیبگم حرف اول و م دیبا ینظام زاتیاز لحاظ تجه _فرزام

 برم .  ایدن نیناکام از ا خوانیاوه پس فاتحه مون خوندست بابا من هنوز ارزو دارما نم _ وشاین

 طرفشون؟ میریم میما دار دوننیحاال م _

 ؟ینشون بد نتوییپا یهوش بیضر یخوایباز م زمیناتا عز _وشاین

 ؟ ستندیماست سر جاشون وا م مثل مشونیریبگ میریم میما دار دونستنیاخه اگه م د

جشن  یبمب گذار هیتو  ششونیدو شب پ یروزیعده گروگان اطراق کردن و بخاطر پ هیبا  یجنگل هیخبر دادن طرف کوپا _فرزام

 گرفتند 

 . میخون بزن هیبشون شب قراره

 سرهنگ فرزام  _

 خشک و سرد اونو صدا زد. یبود که با صدا هاکان

 بله قربان؟ _فرزام

به  دیدست شماست بد هی. گفتن نقشه کوهپا دیبد لیپستتونو تحو دیتونیبه عهده من گذاشته شده شما م اتیعمل نیا_هاکان

 من .

 . دییبفرما نجاستیبله قربان ا _ فرزام

 کنم .  تونیمنم همراه دیاجازه بد ممکنه

 حرکت کرد.  ونیاشاره اون کام هیهم باال اومد با  سرهنگ

 چرا که نه .. یخودتو به کشتن بد یلیما یلیاگه خ _ هاکان

 ممنون از لطفتون .  _فرزام

 پشت سر هم به راه افتادند. ونهایکام

 .  کردندیم یما نشسته بودند و داشتند نقشه رو بررس یو سرهنگ ها درست روبرو هاکان

 در گوشم اروم گفت وشاین

 نه؟ تایمامور یبر گریبا سه تا ج دهیم یچه حال _

 نه  _

 ذوقت.  یخاک تو مول ب _وشاین

 حوصله ندارم. وینزن ن یادیزر ز_

 نیننداخت کهیافتاده امروز اصال ت نتونیب یاتفاق شبید نمی. ببیشد ینجوریهاکان اومد تو اتاق ا یچه مرگته ،تو از وقت _وشاین

 . نیزنیبه هم . مشکوک م

 ننننننننننننننههههههههه چند بار بگم . ولم کن  _

 ا سگ نشو حاال.خوب باب _وشاین

 .  دیریاسلحه ها رو بگ نیافراد ا _ فرزام

 . دندیم حیسردار براتون نقشه رو توض االنم

 صداشو بشنوم .  یحت خواستیدلم نم اصال

به  رانهیغافلگ 6از  9 کی. با عالمت من با تاکت دهی، کار سر از خود انجام نم کنهینم کیکس تا من نگفتم شل چیاونجا ه _هاکان

 ... میبریم ورشیسمتشون 

 لحن محکم و خشن  نیصداش با ا یحت

 بود .  یخواستن

 .یناتاشا باز که خر شد هوووو

 تکرار نکنم. گهی. د دیهمه متوجه شد _هاکان

 به من چشم دوخت . میحرف مستق نیا با

 بله قربان.  _صدا  کیبه جز من  همه

 یستوان نادر _هاکان

 بله قربان_وشاین

  یاون قلت بودم، ستوان نادربا _هاکان

 اروم با ارنج زد به پهلوم. وشاین ذاشتمیبود و محلش نم نییسرم پا هنوزم

 لب گفتم ریو ز شیتونیز یسرمو اوردم باالو زل زدم تو چشا زدیکه خشم توش موج م ییچشما با
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 بله _

 ابروشو داد باال یکتای هاکان

  ؟یبله چ-

_..... 

 ادیبا فر نباریا هاکان

 ستوان؟ یبله چ_

 بهش انداختم  ینگاه یتفاوتیب با

 بله قققققققققر بان _

 مهارش کنه کردیم یکه سع یبا خشم هاکان

 د؟یاهان حاال شد. کامال متوجه نقشه شد_

 بله ...قربان _

 .  ستادیا ونیکه کام شکستی. گردنم داشت م مینحسشو نب افهیکج کردم تا ق رونیفاصله سرمو به سمت ب بال

 .  میبر ادهیپ دیبا نجایبچه ها از ا _نگسره

 .دیمراقب باش هیجنگل منطقه

 من بود و هاکان پشت سرم. یشدند فرزام جلو ادهیپ یکی یکیها  بچه

 و دنبال فرزام راه افتادم. نییپا دمیتوجه بهش پر یب کردمینفساشو پشت سرم حس م حرم

 .دیستوان مراقب باش _فرزام

 شما هم قربان. _

 . دیپشت سرم حرکت کن _فرزام

 سرهنگ فرزام  _هاکان

 بله قربان. _فرزام

 رو پوشش بده. یانیبرو قسمت م_ هاکان

 به من و بعد به هاکان انداخت ینگاه یبا دلخور فرزام

 بله قربان_

 .رفت

 شد. ادیز هی. فاصله مون با بقدیکنم که دستمو گرفت و کش ادیتند کردم تا فاصلمو ازش ز قدمهامو

 . یدیفهم کنمیگردنتو خورد م نجایهم یایب یمردک عشوه خرک نیباز واسه ا یبخوااگه  _

 انداختم. نشیرو پوت یو با نفرت تف گنده ا رونیب دمیاز تو دستش کش ضیبا غ بازومو

 دادمو با دو خودمو رسوندم به گروه فرزام. یجاخال رهیبرداشت بازومو بگ زیخ

 لبش به خنده باز شد.  دیتا منو د فرزام

 از کنارم جم نخور ستوان. _

 به فرزام حرکت کردم... دهیچسب ارمیدر ب شتریحرص هاکانو ب نکهیواسه ا منم

 وسرهنگ گروه اول بودند ما هم پشت سر اونا .  وشاین

 .میاق کردشده بود که اطر کیغروب بود و هوا تار ای. تقرب میشدیدرختا رد م یبود که از البال یساعت ازچند

 نشسته و مشغول باز کردن کنسروش بود . یگوشه ا یازخستگ هرکس

.. کردیمنو نگاه م تیداده بود و با عصبان هیتک ینشسته بودم .هاکان طرف چپ من با فاصله به درخت یکنار فرزام رو کنده ا منم

 .بود ور دل سرهنگ  دهیهم داره چسب یهم قربونش برم انگار نه انگار خواهر وشاین

 براتون باز کردم. دیریبگ نویا دیستوان کنسروتونو بد _فرزام

 . کردمیممنون سرهنگ خودم باز م _

 .وشایرفت طرف سرهنگ و ن فرزام

 با داد هاکان

  می. وقت ندارمیحرکت کن عیسر دیبا دیزود غذاتونو بخور_

 ومدیپشت سرم م یپچ پچ دختر یصدا

دوتا  نیتو ا یچ دونمی. نمدنیسرهنگا رو دزد نیخوب قاپ ا یواسش کنسرو باز کرد. دوتا خواهر یدیخدا بده شانس د_

 . دنیخواهر د
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 .رسهیتا فرق سرشون م زمیدارن عز یبلند یشونیچه پ ینیبینم _

 اومد وشاین یصدا هوی

  د؟یخوردیم یچه گه نیآش خورداشت یشما سربازا_

 ستوان ... می. تو رو خدا غلط کرددیکنیگوشمونو م دی.. ستوان گوشممون ...دار ییییی.. آیآ_دخترا

 ن؟یدیجلو سگا ،فهم ندازمیم کنمیگوشتونو از جا م نیکرد یادیز یغلطا نیبشنوم از ا گهیبار د هیخفه ،  _وشاین

 بله قربان._صدا گفتن  کیبودند  دهیترس یکه حساب دخترا

 ... دی. گم ش دیکنسروتونو کوفت کن یادیزر ز یجا دیحاال بر _وشاین

 قرض کردن الفرار. گهید یدوتا پا داشتن دوتا دخترا

 .خوردمیبا خنده کنسرومو م داشتم

 جذبه رو . یحال کرد _وشاین

 اره . ..._

 . دیاز همه طرف به گوش رس کیشل یصدا هوی

 .نیرو زم میدیمنو گرفت و با هم خواب عیسر وشاین

 .... 5از 2...نقشه  میلو رفت دیریپناه بگ _هاکان

 .5از 2 نقشه

 .  نیرو زم دیبخواب _فرزام

 از کنار صورتم رد شد . یا گلوله

 .میشده بود ریجور غافلگ بد

 قبرستون. نهیس مونیاخر فرستاد یدیاشهدتو بخون ناتا د _وشاین

 بودم . دهیترس یبود خودم کم یبد یلیخ طیشرا

 .کردندیم کیسنگر گرفته و شل یوهاکان ،با چند تا از بچه ها پشت صخره ا سرهنگ

 _داد هاکان اومد یصدا

 .متونینیبیبچه ها رو ببر سمت دره اونجا م فرزام

 کرد . نیگودال اونجا کم هیسمت  دیاز پشت صخره پر بعد

 که هاکان بود .  یهمون سمت رنیچند تا مرد دارن م دمید هوی

 . ختیدلم فرو رتو  یزیچ انگار

 دره ست...زود . هی. اونجا  دیجنگل حرکت کن یبه سمت باال زیخ نهیافراد س_ فرزام

 . یانداز ریسمت هاکان.و شروع کردم به ت دمییاز جام بلند شدمو دو اریاخت یب

 بودم... کشینزد

 . بخواب ... وونهیییبخواب د _وشاین

 هاکان به سمتم برگشت . وشایداد ن با

 منو بزنه ؟ خواستیم یعنیتفنگشو به سمتم نشونه گرفت ، چشام گرد شد .  هوی

 ناتا ببببخخخخخخخخوابببب_وشاین

 کرد . کیبه پام زد که افتادم کنارش تو گودال اونم پشت سر هم شل یلگد هوی

دوتامونو به گشتن  بود کی. اصال حواست هست. نزد یکنیم یچه غلط نجایسمت دره .ا دیاحمق گفتم بر_زدهاکانینفس م نفس

 ...یبد

 بود اون چندتا از پشت بزننت....  کیو هفت جد و ابادت عوض تشکرته ؟ نزد یاحمق خودت_

 ... دادیتشکر داشت فحش م یشده بودم . بجا یجور کفر بد

 بدون جواب بهش مشغول کله پا کردن اون اشغاال شدم.  دمیکش یقی. نفس عم شدمیمنفجر م تیاز عصبان داشتم

 هم رفته بود کمک سرهنگ . شاوین

 سمت دره .. دیدخترا رو بردار بر میدیسرهنگ من شما رو پوشش م_ هاکان

 اما شما تنها ..._ سرهنگ

 .گهید دیبر _ هاکان

 عقب. دیبرو اونطرف با خواهرت و سرهنگ بر زیخ نهیناتاشا ،س_هاکان

 ...  زدیبار بود منو به اسمم صدا م نیشد واسه اول یحال هی دلم
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 ...گهیبا توام برو د -هاکان

 گفتم تیعصبان با

 .مونمیم نجای.من هم ریچون زنم از تو کمترم . نخ یفکر کرد _

 .ستیرو بزار کنار االن وقتش ن یکله شق_ هاکان

 به درک فرستادم . ودنیکه داشتن به سمتمون م ییشدم چند تا ازمردا زیخ میتوجه بهش ن یب

 .  گهید اااااااااایناتا ب_وشاین

 .امیمن با سردار م دیشما بر_

 ... ادی. سردارم م ایکله خر ب_وشاین

 دییییییییییگفتم بر_

 بازوهامو گرفت و زل زد تو چشمام. تیحرفم هاکان با عصبان نیا با

 ، گمشو برو تا خودم نکشتمت.  ستیبا من ن یاالن وقت لجباز گمیم شعور،یاحمق ب_

 . دمیخودمو عقب کش ضینداشتم ،با غ ناشویطاقت توه گهید

 ولم کن _

 هان؟؟؟ یخوایم نوی....هم یمرگ کن یصد بار ارزو یکه روز کننیاونقدر بهت تجاوز م کشنتینم رنتیاگه بگ نایا _ هاکان

 تنم مور مور شد .. هویحرفش  نیا با

 به حرفش گوش کنم. خواستیچرا دلم نم دونمینم اما

 .انیدارن م یحرف مفت حواستو جمع کن یدوره ها رو نگذروندم بهتره به جا نیا یالک _

 منو رها کرد وگفت  ضیبا غ هاکان

 بکن. یخوایم یبه درررررک ، هر غلط_

 کنارم بلند شد و رفت پشت صخره ها .  از

  . یرینشونده بودم خشابمو پر کردم .و شروع کردم به نشونه گ یحرفمو به کرس نکهیاز ا خوشحال

 .  دیدیچشمام م یشده بود به سخت کیهوا هم تار رفتیکم داشت جام لو م کم

 سمتم قدرت حرکت نداشتم .... ادیداره م میمستق شیگلوله ات هی دمید هوی

 .نیرو زم دیبه سمت صخره ها...هاکان بود منو تو بغلش گرفت و خواب دیمنو کش یدست همزمان

 . و لرزوند  نیوحشتناک خمپاره زم ی. صدا

 از عیسر خوردینفساش تو صورتم م حرم

 بلند شد . روم

 . میبر دیبا ومدنیزود باش تا ن _هاکان

 .ایبود برم اون دن کینزد یتر شده بود . وا قیکه توش بودم بر اثر انفجار عم یگودال

 نیکه از درد رو زم یتو رون پام حس کردم طور یسوزشو درد بد هویکه  کردمیدرختا عبور م یبا سرعت از البه ال کنارهاکان

 افتادم.

 .  یآخ ... لعنت_

 .نینشستم رو زم دیبرگشت د دیکه صدامو شن هاکان

 خوردنه  نیبلند شو االن چه وقت زم _هاکان

 ...رسنیباش دارن م زود

 جلوش ضعف نشون بدم .  خواستمیبلند شدم نم یسخت به

 ... دیرسیجونم به لبم م داشتمیبرم لنگون دنبالش رفتم و هر قدم که لنگ

 درخت. هیدادم به  هیو تک نینتونستم نشستم رو زم گهیراه د نصفه

 نشستم دیتا د هاکان

 بود .  یبند یهمش خال یدی...د یگفتم که جوجه ا یجا زد یزود نیبه ا _

 ....دادمیاتو دستش م دی. باز بلند شدم نبا کردیبارم م کهیت یه نمیا دمیچیپیاز درد به خودم م داشتم

 خورده بود  ریبرگشت سمتم و دست زد به پام که ت هویسرش لنگ لنگون حرکت کردم که  پشت

 آخخخخخخخ_

 ؟ یخورد ریت _هاکان

 اره_
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 احمق.  یگینم یزیپس چرا چ _هاکان

 .رسنیبنداز رو کولم زود باش دارن م دستتو

 ...تونمیخودم م_

 ...یدونیخودت م یف زدحر گهیکلمه د هیخفه شو .... _هاکان

 حرفش حرصم گرفت دستشو با خشم پس زدم و لنگون از کنارش گذشتم.... نیا با

 ...دنییاز پشت بغلم کرد و انداختم رو شونه هاشو با سرعت شروع کرد به دو تیبا عصبان هاکان

 جوجه... ستمین یواسه من ناز نکن من اهل ناز کش یالک _هاکان

 .امیب تونمی... خودم پا دارم م شعوریولم کن ب_

 ....گهیچالغته د یپا نیمنظورت هم _هاکان

 ....میرسیپا تا فردا هم به دره نم نیا با

 دادم ساکت باشم... حی. پس ترج مردمیدرد داشتم م از

 ...موندمیبود که من براش مثل پر کاه م یقو اونقدر

 به دره.  میدیکه رس دیطول نکش یلیخ

 .  میما هست دینکن کیشل _هاکان

 اونطرف دره ساخته بودند. یمحکم یها سنگردفاع بچه

 بچه ها سردار وستوان اومدن ...  _وشاین

 .... دینکن کیشل

 شد . منو خودشو خوابوند رو پل .  کیبه سمتمون شل یکه باز خمپاره ا میگذشتیاز پل م میداشت

 بکشم.... یبلند غیکه به پام اورد باعث شد ج یفشار

 شد. یپامون خال ریز هوی

 دیچیتو گوشم پ وشاین غیج یصدا

 ...میناتاشااااااا اااااااااا ااااااااا اااااااا.تو هوا معلق شد_

 خراب شده بود ... پل

 تو رودخونه پرفشارته دره.... میکه تو بغل هاکان بودم پرت شد همونطور

 

 محکم دستشو دور کمرم حلقه کرده بود  هاکان

 گفتیبا داد م مرتب

 . ریییمحککککککم بگگگگ مننننننو

 ....اااااینکن ول

 .  دیکوبیاطراف م یبود که ما رو با خودش به سنگا و صخره ها ادیفشار اب اونقدر ز ،

،  داشتیوا م دنیکش غیو منو به ج دیچیپیهر ضربه درد تو تمام تن و بدنم مخصوصا زخم پام که هنوز گلوله داخلش بود م با

 .... مونستیناله م هیشب شتریکه در اون اب خروشان ب یغیج

 ینا گهیکه د ی. طور کردیم ریخرد و خم شتریسنگا و صخره ها هر لحظه تن و بدنمو ب یدر پ یاب ، ضربات پ یهوا ،سرد یکی. تار

 داد زدنم نداشتم. 

 تو بدنم نمونده ...  یخون گهید کردمیم حس

 ..  بردینوزم داشت ما رو با خودش مارومتر شده بود اما ه یاب کم انیجر

 . نممیببییغااااار م هی. دارم میخووودمممونو به کننناره برررسووون دیبااااااا _هاکان

برام نمونده بود تا جوابشو بدم. دستام دور گردنش شل شده بود اما اون همچنان دستاش دور کمرم سفت و محکم  یرمق من

 بود . 

 . رمییاون شاااخه رو بگ خوامیی. م ریییناتااششاااا ... محححککم منو بگگ_

 ؟یییففهههمییم

 گفتم یفیضع یگوشش با صدا کنار

 اااارررررررره _

 چشمامو باز کردم . یکم

 اطراف و روشن کرده بود .  یو پرستاره کم یمهتاب اسمون
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 رودخونه افتاده بود .  یاز اون رو یمیونبزرگ رشد کرده  یتو شکافه دره کنار سوراخ یتنومند یدرخت

 . میشدیم کیبهش نزد میداشت

 از درخت و گرفت.  یاز دستاشو بلند کرد وبا قدرت شاخه ا یکی هاکان

 .می. همونجور تو اب کنار درخت شناور بود شدیاومدنمون م رونیفشار اب مانع از ب اما

 هر دومونو بکشم باال .  تونمیدست نم هی.من با  شهینم ینجوریا _هاکان

 ؟یدیاز دور گردنم بنداز دور کمرم تا بتونم خودمونو بکشم باال.... . فهم دستاتو

 .  دیکشیم ریتا مغز استخونم ت دادمیاب کرخ شده بود ، تا تکونشون م یاما دستام از سرد دمیفهمیم

 . ...تونمیمن نم _

 قدرت نداره .... گهی... زود باش، دستم دیتونیکن . تو م یسع_ هاکان

 با ناله از دور گردنش اوردم دور کمرش.  یبه سخت دستامو

 ؟یاماده ا _هاکان

 اره _

 . رونیب دیمنو خودشو از اب کش یادیاز دور کمرم برداشت ،شاخه درختو گرفت با فر دستشو

 لباسامون وزنمون دو برابر شده بود .  یسیخ بخاطر

 دهانه غار . به  میدیبه شاخه باال رفت تا رس شاخه

 خودتو بکش باال، برو تو غار ... _هاکان

 بود ...  حسیحس ب یب بدنم

 . میوارد غار شد یدرد و بدبخت با

 .  میتو دهانه غار هر دو دراز به دارز افتاد همونجا

 .  دمیشنیبلندشو م ینفسها یصدا

 گذشت  قهیدق چند

 خودشو کنارم رسوند  هاکان

 ؟یخوب_

_..... 

 ناتاشااااا ...ناتاشاااا .با توام _هاکان

 گرفته بود . لرزم

 سس...سسرر ددمه. _

 . ی.گرم ش کنمیباز م شیاالن ات اریطاقت ب _هاکان

 . دیدرخت به گوشم رس یشکسته شدن شاخه ها یبلند شد ، صدا عیسر

 گرم کرد .  یزدمو کم خیجسم  شیکه حرارت ات دیطول نکش یلیخ

 بازم لرزم گرفت.  ومدیکه از ته غار م یباد سردو  سیخ یبا اون لباسا اما

 . یپهلو نکرد نهیتا س اریدر ب سویخ یلباسا نیزود ا _هاکان

 .ارمیرو شکم بخواب تا گلوله رو از رونت درب بعدم

 جلوش لخت بشم . عمرا ، گفتیبهم م نو،یا

 .نهیبب گهیبار د هیمحاله بزارم تن و بدنمو  رممیب

 گفت تیبا عصبان لرزمیم دمویتوجه به حرف اون دراز کش یهنوز ب دیکه د هاکان

 .ارمیخودم برات درش ب ای یاریدر م ستم؟یمگه با تو ن _

 گفتم یکم جون یصدا با

 .شهیخشک م شیاالن با حرارت ات ستیالزم ن_

 جنازه مونده و بس .  هیاما تا به اون مرحله برسه از تو فقط  شهیاره خشک م_هاکان

 ...یریمیم یزیوگرنه از خونر ارمیاون گلوله رو هم فورا در ب دیباش تازه با زود

 .اریب رونیکه لباس تنمه گلوله رو ب نطوریهم _

که لباسم جر خورد و تمام دکمه هاش کنده  یحرکت بازش کرد ،طور هیبرداشت و با  زیلباسم خ قهیبه سمت  ضیبا غ دفعهی

 شد.

 ... یشد وونهی... د یعوض یکنیم کاریچ _
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 ... کشمتیکن اشغال ... ولم کن وگرنه م ولم

 ، دادمیو فحش م زدمیدستام به سر و صورتش م با

 با زور کتک مجبورت کنن حاالم خفه شو . دیحتما با شهیسرت نم زادیتو زبون ادم_ هاکان

 .. چهیپکه باعث شد درد تو تمام پام ب یطور نییپا دیکش انهیخشم کمربندمو هم باز کردو شلوارمواز پام وحش با

 .... کنهی...درد مواشیکثافت پام .... اخ ... ییآااااااااااااااااا _

وضع  نیاالن تو ا ی. اگه همون موقع با خواهرت گورتو گم کرده بود دمیاز دستت کش یصداتو ببر ، به اندازه کاف _ هاکان

 ...میگرفتار نبود

 برگشت.  یا گهیبه گوشش زدم که صورتش به سمت د یا دهیخشم چنان کش از

 نفس زنهامون بود .  یصدا شد،یم دهیکه شن یی.تنها صدا میحرکت موند یلحظه هر دومون ساکت و ب هی

 از روم بلند شد . یکالم چیه یب

 انداخت.  یو به گوشه ا دیرفت خواستم شلوارمو بپوشم که شلوارو به شدت از دستم کش تا

 با اون چوب کتکم بزنه؟  خواستیم یعنی دمی،ترس ستادیسرم ا یدر دست باال یچوب با

 . دمیخودمو عقب کش نیدهنمو قورت دادمو رو زم اب

 حرکت منو رو شکم خوابوند و نشست رو کمرم . هیلختمو گرفتو با  یبازوها

  ااااای، ولم کن . خدا یییوحشششش یآااااااا _

 ییییییپام..... ا یییااااااااااا

 سفت بست .  نمیپوت یساق پاهام گذاشت و با بندها نیاز هم باز کرد ، چوب و ب پاهامو

 نداشت . یا دهیاز درد اشکم در اومده بود و به التماس افتاده بودم. اما فا گهید

 پامو تکون بدم .  تونستمیذره هم نم هی یسنگ حت نیچوب قرار داد . با ا یبرداشت و رو یکارش تموم شد سنگ بزرگ یوقت

 کثافت؟ یرایسرم ب یخوایم ییچه بال _

 رو خدا هاکان ....تو رو خدا ولم کن ... تو

 دهنم قرار داد . نیچوب ب یعقب و تکه ا دیاشفته ام وسرم و کش یپشت چنگ انداخت تو موها از

 رو تف کردم اما دوباره به زور چپوندش تو دهنم . چوب

  شهی...االن تموم م ارمیب رونیگلوله رو ب خوامیم ریخفه خون بگ قهیدق هی _هاکان

 گونه ام بودند .  یاروم گرفتم اما اشکام همچنان راه یحرفش کم نیا با

 هوش بشم . یاالنه که از درد ب دونستمیرو اتش داغ کرد، م زشویت خنجر

 تحمل کنم . تونمیو م ستین یزیکه چ دادمیم یبه خودم دلدار یه اما

 نشسته بود .  میشونیپ برداشت ، از ترس عرق سرد رو شیاز رو ات خنجرو

 ؟ یاماده ا _هاکان

 جوابم نشد خنجرو تو زخمم فرو کرد  منتظر

 گرفتم ... داغون شدم... شیخدا سوختم ، آت یوا

 تو گلو خفه کنم  غمویج یکردم صدا یسع اما

 کنم ... هیچوب داخل دهنم تخل یدردمو با فشار دندونام رو و

 ... یاریقهرمانا و در ب ینکن ادا یسع _هاکان

 ... شنوهیصداتو نم یبکش داد بزن . کس غیج

... و از  دیچیغار پ یدلخراشم تو فضا ادینتونستم تحمل کنم . فر گهیشد و د شیکه دلم از درد ر چوندیخنجرو تو زخمم پ هوی

 حال رفتم ....

 اروم چشمامو باز کردم.  میشونیپ یرو یقرار گرفتم پارچه نمناک با

 ومنگ به اطراف نگاه کردم . جیگ

 یرو ییباینمناکش به طرز ز یبه اتش زانو هاشو تو بغل گرفته و در کنار اتش چمباته زده بود . .موها رهیبدون لباس خ هاکان

 .... دیرسیبه نظر م یتر از هر زمان یافتاده بود و اون خواستن شیشونیپ

 ... ومدیبه چشم م پهن تر و جذاب تر شیلرزون ات یها رشعلهیهاش ز عضله

 برگ دار سر تا سر بدن لختمو پوشونده بودند . یبه خودم انداختم ، شاخه ها ینگاه

 حوا رو داشتم که همراه ادم از بهشت رونده شده بود .... حس

 شد و دوباره به خواب رفتم. نیرخ جذاب هاکان چشم دوختم که پلک هام سنگ میصدا به ن یب اونقدر
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  یناله ا یچقدر گذشت که از صدا دونمینم

 شدم. داریب

 شده بود .  کیغار تار یسوخته وفضا مین اتش

 . دمیدیدرست هاکانو نم یکیاون تار یتو

 .  دیدیو خواب بد م دهیکه دراز کش انگار

  کردمیم دارشیب دیبا

 . شدیمرطوب خواب رفته و مور مور م نیاون زم یبلند شدم بدنم رو یسخت به

 .  دیرسینمناک غار به مشام م یگوشتم در فضا یسوختگ یاز بو یکم هنوز

روشن و  یاطراف کم یدوباره اتش جون گرفت، فضا  یدر پ یپ یبا فوت ها ختمیزغالها ر یبدنم رورو یرو یتا از شاخه ها چند

 گرم شد. 

 . گفتیم ونی.انگار هذ زدیم ینامفهموم یدر خود جمع شده وحرفها یگوشه ا هاکان

 بود .  ینشسته بود . چهره جذابش در هم فرو رفته و انگار عصبان شیشونیپ یکشوندم کنارش ، عرق سرد رو خودمو

 دستام ... نیهرزه ... با هم کشمتیم _

 . کردمیم یکار هی دی. با سوختیممن داشت تو تب م یخدا _ شیشونیدستمو گذاشتم رو پ اروم

 ، دیزد و به کمر خواب یبا خشم غلت دفعهی

 هانمو برگردون . ماهانننننما_

 ... دی،اشغال ،نه.... نه..... تو نبا کثافت

 ...،چشمامو از شرم بستم و صورتمو برگردوندم.هیچ گهید نیخدا جون ا یوا

 شده... ریارتکاب جرم دستگ نیمجرمو داشتم که ح هی، حس  زدیهام گر گرفته و قلبم تند تند م گونه

 حال و روز افتاد ... نیبه ا دیادمو د یهم مثل من وقت چارهیب یحوا دونمینم

 . ییییارزش یپست ب هیتو  _هاکان

 کثافت . یما رو ول کرد تو

 ... یکه بچه هاتو، شوهرتو فروخت یهرزه ا هی تو

 .ایخدا گفتیم یچ داشت

 زنه؟یداره درباره مادرش حرف م انگار

 . لرزهیتمام تنش داره م دمیبرگشتم سمتش د اریاخت یزد که ب یداد بلند هوی

روش  یزیچ هی دی. با شدینم ینجوری...ا کردمیگرمش م دیتب و لرز کرده بود ... با زمیتو سرم بر یخدا حاال چه خاک یوا

 . نداختمیم

 ... دیچیکار درد تو تمام پام پ نیبرداشتم سمت لباسا که با ا زیخ عیسر

 کنم؟ کاریبودن ...حاال چ سیلباسا هم که هنوز خ نیا اااه

 .  لرزهیچطور داره م نیبب یناله ...وا یصدا بازم

 .. دیرسیکنار اتش .اما زورم بهش نم دمشیکشیم دیبا

 برق از ذهنم گذشت .  نیع یفکر

 نبود ....  یاما کاف دمیکش شیگذاشتم و به ات زومیلنگون بلند شدم، دور تا دورشو ه لنگ

داره...حاال نوبت توه اونو  اجیناتاشا ...هاکان بهت احت ی...تو مجبور ستیحرفا ن نیاالن وقت فکر کردن به گناه و جهنم و ا ناتاشا

 ....شمیم وونهی...اااه ه ه دارم دینجات بد

 .  دیلرزیم دیکنارش هنوزم داشت مثل ب دمیخواب عیبشم سر مونیاز کارم پش نکهیاز ا قبل

 شده بود ... خیقالب  هی نیع دمیبدنش ترس یگردنشو برشگردوندم سمت خودم ،از سرد ریانداختم ز دست

 تن گر گرفته من . برعکس

 ماساژ دادم  نییمحکم بغلش کردم با دستام شونه هاو کمرشو از باال تا پا دن،یسالمم پاهاش و مال یکردم با پا شروع

 .  دمیکشیلبا و گونه هام رو صورتش م با

 بود  یرو به خاموش شی،ات دیلرزینم گهی، اما تنش گرم شده و د دیطول کش چقدر دونمینم

 شده بود .  لیعاشقانه تبد یمحکم من به نوازش ها یماساژا

 رابیو اونو س رمیبگ یکام نیریش یاز اون لبها کردیشده بود و منو وسوسه م داریوجودم که ب یخفته  سیوجدان و ابل نیب

 در گرفته بود ... یسخت یکنم جدال
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 ببوسم . یلبهاش بزارم و به نرم یفرشته رانده شده از بهشت بود که منو وادار کرد اروم لبام رورو نیدر اخر ا اما

 ... بوسهیکه حس کردم هاکانم داره اروم منو م دیطول نکش شیب یچند

 که من ... دیفهمیم دینکنه به هوش اومده باشه، اون نبا دمیترس

 راغوششیاومدم بلند شم که پاهاشو انداخت رو پاهام و با دستاش محکم منواس دمویگردنش کش ریمو از زوحشت دست با

 کرد.

 گفت یبم و اروم یصدا با

 .  ریجواب بوسه هاتو بگ سایکجا... وا _

 ؟کدوم بوسه .؟ یشد یاالتیولم کن ... زده به سرت ؟،خ _

اه و  یوداشت یتب و لرز کرده بود چارهیب _هان؟ یتو نبود کندیمنو از جا م یکه داشت لبا ییکوچولو سیپس اون ابل _هاکان

 یکنیبلغور م یچ نمیمنم اومدم بب یکردیناله م

 

 خودم ... یگفتیزود تر بهم م دی.بایدار ییازهاین هیباشه تو هم  یکوچولو خجالت نداره که هر چ _

 ارنجم محکم زدم تو پهلوش با

 دادم با داد گفتم از اسارت دستاش نجات خودمو

 خفه شو .... خفه شو... _

 .نیییییفقط اومدم تا از کابوس کشتن مادرت که تو و داداشتو ول کردبود نجات بدم .هم من

 دمیاز پشت سرم شن شویعصبان یغار فرار کردم . صدا کینم دارمو برداشتم وبه سمت تار یسرعت لباسا به

وگرنه بد  نجایا ای....برگرد بیدیمفتو شن یحرفا نیخورده هان ...؟ از کجااا ا یگه نیهمچ ی.. ک یکرد یچه غلط نمیبب سایوا _

 ...  ینیبیم

 به خوردت داده؟  یمفت یحرفا نیهمچ یک گفتم

 ... دمیبفهمه که ترس ذاشتمیم دیبود اما نبا یعصبان یلیخ دیدادش چهار ستون بدنم لرز از

 مثل خودش داد زدم منم

 وووددددددددتتتتتتتت. خوو دمیاز خودت شن _

 غار ... وارهیروبرومه گلومو گرفت و چسبوندم به د دمید هوی

 رو بهت گفته ...بگو تا نکشتمت . نایا ی...بگو کیگیکثافت .. دروغ م یگیدروغ م _

 .اشک تو چشمام جمع شده بود .. کردیخفم م یراست راست داشت

 ته مونده صدام گفتم با

 ... یگفتیم ونیهذ یداشت یکه تب و لرز کرده بود یموقع دمیاز خود اشغالت شن _

 کثافت .. خودت ... یییو فروخته ...ولتون کرده... خودتتتتت گفت دیمامانت شوهرشو بچه هاش که شما باش که

 ....دمیکش یبلند غیمشت اومد تو صورتم ، چشامو بستمو ج با

 کرده بود . یغار کنار صورتم خال وارهید یمشتش رو رو خشم

 ...یییییییییی... لعنتیییییییییلعنت _انهاک

  ؟ییییییییدی. فهم کنمیات م کهیت کهیت کنمیم داتیسنگم شده پ ریز یحرفا رو زد نیا ییبفهمم جا اگه

 گوشه و رفت سمت دهانه غار . هیکرد  پرتم

 گونه هام شدند. یصدا راه یفرو خوردم سر باز کرد ، اشکام ب بغض

 شد .... دیچشمام ناپد یو از جلو دیکش ی،رفت رو تنه درخت و خودشو به سمت باال دیتوجه به من لباساشو پوش یب

 ... دیچیهق هقم تو سکوت سرد غار پ یرفتنش صدا با

 متنفر شده بودم ...  یخودم از هاکان از همه چ از

 ازت متنفررررممممممم کثافت . متنفففررررر. _

 ....یییییکثافت عوض مدیروز به عمرم مونده باشه . جواب کارتو م هی

 بود من کردم ؟ یچه غلط نیمتنفرم ا شتریخودمم ب از

 گم؟؟؟یرو م نایحرفا رو تو روش نزدم چراااااا.... حاال که رفته ....دارم ا نیچراا

 

 بهش دادم .  یادیز یخود خاک بر سرم بود رو ریرفتار کنه ؟ تقص ینطوریداشت با من ا یچه حق اون

 . رهیتو تب و لرزش سقط کنه بم زاشتمیم دیبا اصال
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 خوابم برد ... یک دمیصاحابم حرف زدم که نفهم یکردمو واسه دل ب هیگر اونقدر

 

چشماموتا اخر باز کردم. هوا روشن شده  دمویتو صورتم کش یبا وحشت دست ره،یصورتم داره راه م یرو یزیچ هیکردم  حس

 بود .

 

 قهقه هاکان تنمو لرزوند .  یصدا

  میخالص ش نجایزودتر از ا میبتون یریبخور تا جون بگ یزیچ هی ایم ،بلند شو بنترس من _

 

 غذا بخور. ایب گهیباز اومده م شیحاال با ن کردی،انگار نه انگار چند ساعت قبل داشت منو خفه م یبرگشته بود ، پسره روان پس

 

 .رهیشکار کردم وپختم بوش تا ته جنگل م یچه خرگوش نیکوچولو ،بب یغیجوجه ت گهیبلند شو د _ هاکان

 که اون برام اورده بود بخورم.  ییاز غذا دادیاجازه رو بهم نم نیاما غرورخورد شدم ا رفتیبودم ،دلم داشت ضعف م گرسنه

 

 .دمیتوجه به اون صورتمو برگردونم وخواب یب

 

 .  یدیزیبه من م اون حرفا رو دی. نبا ینبود ریتقص یخوب تو هم ب گهیقهر نکن د _هاکان

 کنم .  فیقصه تعر هیصبحونه و ظهرونتو با هم بخور.تا برات  ایدختر خوب ب هیبلند شو مثل  حاال

 

 دهن باز کنم ببندمش به فحش اما ، خواستمیم یپرو بود بخدا ه یلیخ

 پس ساکت موندم ... کنهیاعصابشو داغون نم یبه اندازه کم محل یچیه دونستمیم

  ؟یربخو یاینم _هاکان

 ......هم چنان ساکت بودم ... _

 دمیشن شویعصب یصدا

 .  ینخور خواممیبه درک ، م_

 ملچ و ملوچ خرگوشه رو خوردن .  یکرد با صدا شروع

 .  یریکنه ،حناق بگ ریتو گلوت گ شاهللی.کوفتت بشه ،ا دادیم ییکه چه بو اخ

 

 گذاشت کنارم ورفت سمت دهانه غار یزیچ هیکه باال سرم اومد خم شد  دمیپاشو شن یگذشت . صدا قهیدق چند

که  یدونیتو حلقت . م چپونمیبزور م یمثل بچه ادم غذاتو کوفت نکرد دمیاومدم د ستمین یمن اهل ناز کش نیبب_هاکان

 . کنمینم یشوخ

 

 دلم گفتم تو

 . الدنگ .ترسونهیبابا . بچه م مینیبرو ب _

 

 . ومدینم ییدوباره رفته بود . چون صدا انگار

 خرگوشه به قارو قور افتاده بود .  نیا یکه شکمم از بو خا

 

 رفت. یلیب یلیتا چشمم به خرگوشه افتاد اب تو دهنم جمع شد و دلم ق برگشتم

 [:گفتیبود م نجایا وشایحاال ن اگه

 قهر کن اما با غذا و شکمت عمرا ..... یخوایم ی. با هر چ یکنیدر حق خودت م یکارو نکن که ظلم نا بخشودن نیبا شکمت ا خاک

 گاز بزنم  هیبردم خرگوشه رو برداشتم تا خواستم  دست

  دیچیتو سرم پ ییصدا هی

 ...یخرگوشه بخور نیاز ا دی. تو نبا یخورد کن نیاز ا شتریغرورتو ب دیتو نبا ناتاشاااا

 

  خورمیگاز . همشو نم هیتو رو خدا بزار فقط _
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 ؟ یزدیکه ازش دم م یبود اون غرور نیموت کنن اخاک تو سر شک_صدا اون

 

  یگذشتیم تتمیثیکه ازت رفته بود از غرور که سهله ، از شرف و ح یهمه خون نیبا ا یمن بود یولم کن بابا ...اگه تو هم جا _

 

 ولع شروع کردم به خوردن ... با

 ...دمیهاکان و شن یصدا هویکه  خوردمیتند م تند

  کنهیپس مالجتا... نترس خرگوشه فرار نم رهی... اروم تراالن میخفه نش _

 ... رمیبود بم کیبه سرفه افتادم که نزد چنان

 

 

 دستم داد  یاومد باال سرم چند تا ضربه زد تو کمرم که حس کردم ستون فقراتم جابجا شد ...بعدم قمقمه اب خونسرد

 .... یبخور تا خفه نشد_

 

 . کردمیم یحالم بهتر شد . اما هنوزم تک سرفه ا کمینفس دادم باال  هیود،اب و گرفتم شده ب ریاز چشام سراز اشک

 

 که خرگوشه کوفتم شد . یریبم یا

 حس خوردن نداشتم... کهید

 و نگاه کردم.  رونیو ب واریدادم به د هیتک

 نشستو مشغول بافتن اونا به هم شد.  یمقدارشو انداخت جلو من و رفت گوشه ا هیهمراشه  یپهن یچکایپ دمید

 

 . میالزمش دار نجایطناب محکم واسه بردنت از ا هیبباف به هم تا بشه  ینجوریرو ا نایا یبخور یخواینم گهیاگه د_هاکان

 کنن. دامونیتا پ میمنتظر ش میتونینم

 

 . گفتمینم یزیساکت بودم و چ هنوزم

 

 دنیرودخونه وز یکه از رو یخنک میرودخونه همراه با اواز پرنده ها، نس ی. صدا کردمینگاه م رونویتوجه به دستورش ب یب

 گرفته بود . 

 . بردیو همه به خلسه ارامش م همه

 

 . دیارامش طول نکش نیا یلیخ اما

 بگوشم خورد. بیو غر نیغمگ یلحن نباربایهاکان اما ا یصدا بازم

 

  گمیقصه م هیبرات  یباش یگفتم اگه بچه خوب _

 گوش کن . حاال

 نبود .  یکیبود  یکی

 .کردیم یزندگ یبنام محمد خان هاکان یرانیسردار ا هیبزرگ  یایدن نیا یتو

 نهیبیم شویزن زندگ نیتر بایز " رهیضم"بود که  تیبه افغانستان، تو اون مامور شهیاعزام م یتیمامور یسردار برا نیروز ا هی

 که از قضا جاسوس حزب مخالف اونا بوده . 

 دل نه صد دل عاشقش شد . هیبود سردار اونو به درک بفرسته اما  قرار

 

 برن اما  رانیشد زن از حزبش دست بکشه سردارم عقدش کنه و با هم به ا قرار

 غربت موندگار شه. اریکرد تو اون داستفاده رو کرد نه تنها حزبشو رها نکرد بلکه سردارم مجبور  تیزن از عشق سردارنها اون

 

ادامه داد و اون زن دو پسر به اسم فرهان و ماهان  شیزن سالها عاشق و دلباخته به زندگ یواقع تیخبر از ماه یب سردار

 صد چندان کرد ... شویزندگ ینیریاورد که ش ایبراش بدن
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 ... اوردیدووم ن ادیز ینیریش نیا اما

 دنیسالش شده بود دزد 15زنش و پسرش ماهان که تازه  دیبرگشت و د تیرگش فرهان از مامورروز سردارهمراه پسر بز هی

 . 

 

 براش گذاشته بودند. نهییرو ا غامیپ هی تنها

 ادرس... نیبه ا یاریو سرشو واسه ما ب یفالن ژنرال رو بکش دیبا یخوایاونا رو سالم م اگه

 

  دیکش یبغض راه گلوشو بست. نفس دیداستان که رس ینجایا

 

 رو درست کرد و واسه اونا برد .  یشده ا یساز هیمتوجه شه با کمک دوستاش سر شب یزیبزاره فرهان چ نکهیا سرداربدون

 

 ... زشینبود جز زن عز یاون گروه کس سییچه به روزش اومده ر دیبود که سردار د اونجا

 هیمشترکشون رو با  یچشماش ثمره زندگ یجلو سردار بهش کلک زده واسه گرفتن زهر چشم از اون دیفهم یوقت رهیضم

 ... ایگلوله فرستاد اون دن

 یسع رهیدور گردن ضم ندازهی... دست م شهیحمله ور م تهیهمه قصاوت به خشم اومده بود به سمت اون عفر نیکه از ا سردار

 ... دادهیسالها قبل انجام م دیکه با یاونو خفه کنه کار کنهیم

 ....ندازهیخنجر سردار و از پا م یدر پ یو با ضربات پ کنهیاز پشت بهش حمله م رهیمعشوق ضم اما

 

 ... شنوهیپدرش م یمیماجرا رو از دوست صم نیا قتیبعدها تمام حق فرهان

 تا اون  خورهیم قسم

 .... گذرهی...االن سالها از اون ماجرا م رهیبگ گناهشویکنه و انتقام خون پدر و برادر ب دایرو پ تهیعفر

 اعتماد نکرد و به قلبش راه نداد .  یزن چیبه ه گهیاون زمان فرهان د از

 

....اما حاال دونستمیازش نم یا گهید زیچ چیه لشیبودم که جز فام یباز مونده بود من عاشق مرد شیاز داستان زندگ دهنم

 اون...

 بگه عاشقم شده؟ خوادیکرد نکنه م فیروواسه من تعر نایچرا ا اصال

 . 

 

 چیزود گذر بوده و البته خواهد بود ... چون تا حاال ه یسرگرم هیفقط براش  ومدیبه سمت فرهان م یاز اون زمان هر زن_هاکان

 که قابل اعتماد باشه .  دهیرو ند یزن

 رو سرم خراب شد. ایجمله اخرش دن با

 .... میسرگرم هیفقط براش  گفتیبه من م یزبون یپست داشت با زبون ب شرمیب_

 

 ...ی...بهتره به خودت ببالدونهینم یبشر یبن چیکه ه یدونیاز من م ییزهایمن حاال چ یاز قصه زندگ نمیخوب ا_اکانه

 

 برگشتم زل زدم تو چشماش اوردمیطاقت ن گهید

 باشه جناب سردار فرهان هاکان .... دنیباشم که قابل بال دهیازت شن یبا ارزش زیفکر نکنم چ _

 

 

 منقبض شد .  تیحرفم فکش از عصبان نیا با

تا طرف جذب شه تا  دیکنیاولش خوب خودتونو ملوس و مظلوم م دیمونیگربه م نیدرست ع دیگفتم که شما زنا همتون مثل هم_

 .... دیکنیپنجولتونو رو م دیاعتمادشو جلب کرد
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  ه؟یحرفتون چ نی....حاال انیاعتماد نکرد یبه زن گهیاز اون زمان د دیاااا فکر کنم گفت _

 

 بگه ... دیبا یچ دونستیبه من انداخت انگار نم جیگ ینگاه

 

 بگه ...  دیبا یچ دونستیبه من انداخت انگار نم یو عصب جیگ ینگاه

 گفت یپام انداخت و با خشم فرو خورده ا یو جلو چکیدرست شده از پ طناب

 ؟یدیخودتو بکش باال . فهم دارمیدره ، طناب و نگه م یباال رمیببند دور کمر و پات . من م نویا _

 ن؟ی. موضوع رو عوض کرد نینداشت نیشد جواب تو است یچ _

 زد و گفت یخند شین

 . ستیجواب ابلهان خاموش _

 زدم یمثل خودش پوز خند منم

 ...رسهیاب خوب به داد ادم م. موقع طفره رفتن از جو امرزهیضرب المثال رو گفت ب نیکه ا یا چارهیاون ب یخوبه خدا بابا_

 شد ... دیبه من زد و از کناارم گذشت،از درخت باال رفت و ناپد یحرف تنه ا یکه باز فکش منقبض شد، ب دمید

 زدم  یخند گنده ا لیچ

 ...یریفرهان و بگ نیبار حال ا هی یناتاشا باالخره تونست نیافر_

  کردم؟یاز حاال فرهان صداش م دیبا یعنی

 .....خورهیو جذبه م افهیق نیبه ا شتریب یلیهاکان خ ادیاسم خوشم نم نیاصال از ا نه

 ... ادیبهش م شتریب نیاره ا یبهش بگم بره اسمشو عوض کنه بزاره هاکان هاکان دیبا

 ....کننیصداش م یو چ هی؟ اصال به من چه که اسمش چ ایتو رو یناتاشا باز که رفت اااا

 اهام بستم .طناب و دور کمر وپ عیسر

 .  شهیم دهیکردم طناب داره کش احساس

 .  گهید ایب _هاکان

به صخره و اروم اروم جا پامو سفت کردمو خودمو کشوندم  دمی. اروم رفتم رو تنه درخت . چسب کردیزخمم درد م یجا هنوز

 باال...

 و اسمون معلق موندم...  نیزم نیزدم و ب یبلند غی. ج ختیپام در رفت و تعادلم بهم ر ریراه بودم که سنگ ز یوسطا

 ....یشدیم دهیجوجه؟ خوبه حاال بستمت وگرنه باز موش اب کش یشد ؟ عرضه باال اومدنم ندار یچ _هاکان

 عرضه نداره ... یک دادمیمطمئن باش اگه پام سالم بود بهت نشون م _

 د،یمردا بزار یاجا پ دیدار یشما زنا چه اصرار دونمی. من نمدمیهههههه اون وقتتم د _هاکان

 .  دیتو خونتون پخت و پزتونو بکن دینیبش بابا

 ...شیرو چه به ارتش و رزما شما

 دارش کار افتاده بود . شیزبون ن باز

 ؟یشد کم اورد یچ_ هاکان

 ... ستیجواب ابلهان خاموش _

 ...؟ارنیکه کم م هییضرب المثل مال ادما یگفتیتو که م _هاکان

 جوابتو بدم. امیمنو بکش باال تا ب_

 بکشمت باال.... دیکن تا بعد شا یمعذرت خواه هینچ...اول  _هاکان

 بر و اونبر شدم ... نیپاندول ساعت ا نیاز بس ع رفتیم جیتو روحت هاکان سرم داشت گ یا

 .یو ازم طلب عفو کن یبد حیمسخرت توض یبخاطر کارا دیکه با ییکنم . اون تو یعذر خواه دیبا یبابت چ _

 زد  یقهقه ا هاکان

کن تا  یعذر خواه ایخودته  لیباشم .م شیجواب پس داده که من دوم ردستشیبه ز یباش کدوم سردار الیخ نیبه هم _

 ... ادیبمون تا جونت باال ب زونیاونقدر او ایبکشمت باال 

 مثل تو التماس کنم. یتا به ادم ادیجونم در ب دمیم حیعمرا ،ترج_

  یاریچند ساعت دووم م نمیباشه بب_ هاکان

 شروع کرد به سوت زدن . الیخیب

 کنم ...  دایپ یمحکم یتا باالخره تونستم دوباره جا پا کردمیتقال م یو اسمون ه نیزم نیبدبختم ب من
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  دیساعت طول کش چند

 بکن تا سه سوت بکشمت باال ... یعذرخواه هی؟ جوجه کوچولو  یهنوز زنده ا _هاکان_

 باال.  دمیزنون باالخره رسو نفس  یبدبخت با

 . ...زنهیزر م یو ه لومبونهینشسته وپاهاشو رو هم انداخته و واسه خودش تمشک م یدرخت ریز دمید

 تمشکه رفت پشت مالجشو افتاد به سرفه....  دیمنو د تا

 .  یکنیم تیمنو اذ حقته

 ها ... هیعاقبت تک خور نیا ینیبیشد؟ م یسردار جون ،چ یوا یا _

 زدم تو کمرش که دادش در اومد .... ییرفتم طرفشواز ته دلم چنان مشتا یشخندیبا ن کردیسرفه م همچنان

 کمرها  نی؟ ا یکنیم کااریچ یه _ هاکان

 اااانه بابا فکر کردم شاه فنره. _

  یسگ جون یلیخ _هاکان

 فقط در شان شماست. یالقاب برازنده ا نیسردار همچ دیدار اریاخت _

 درخت و براش انگشت شستمو وارونه کردم.... هیدادموفرار کردم ، رفتم پشت  یبرداشت سمتم که جا خال زیخ هوی

 به سمتم هجوم اورد  انهیچنان از کوره در رفت که نگو ونپرس وحش دیحرکت منو د نیتا ا هاکان

 ...اونم پشت سرم دمییونفس داشتم دو تونستمیلنگم تا اونجا که م یهوا پسه . با پا یوا

 با اون شستت ؟ یخورد یچه گه نمیبب سایوا _

 . یچ یعنیشست وارونه  دوننیها هم م یافغان دونستمینم _

 . ارمیحرصشو در ب شتریخنده تا ب ریزدم ز بلند

بلندم کرد شستمو گرفت و چنان  نیتا اومدم بلند شم چنگ انداخت تو موهامو از زم نیچلمنگا باز خوردم زم نیاخ پام ع_

 که دلم رفت تو حال ... چوندیپ

 بزنم دستتم مثل پات چالغ کنم ؟هان؟  _هاکان

 . کنهیچالغ م ویک یولم کن تا نشونت بدم..ک یولم کن ...آااا_

 ؟  یشجاع شد یلینه بابا خ _هاکان

 ولم کرده دوباره پا گذاشتم به فرار ... دمیتا د یچالغم کن یخوایچطور م نمیداد و گفت نشونم بده بب هلم

 دمیشن ییکه صدا رهیبود منو بگ کی. دوباره نزد دییدوی...تندتر پشت سرم مدمیمال رهیسرش ش نکهیتر از ا یجر ماون

 ناتاششششااااااااااااااا_

 ..ناتاشا جونم ....قربونت برم... ناتا

 بود ... وشایسمت صدا ،خدا جونم ن برگشتم

 هم پشت سرش بودند ... گهیو فرزام و چند نفر د ینیام سرهنگ

 ...مییرفت کجا ادمونیکه  میو غرق بوسه کرد میرو تو بغل گرفت دگهیهم میدیپر چنان

 ...میسرفه سرهنگ به خودمون اومد یصدا با

 نگرانتون بودم ناتاشاخانم یلی. خ دیخدا رو شکر که سالم _فرزام

 . میبه وجب کنار دره رو گشت وجب

 که اب شما رو با خودش ببره تا مرداب .  دمیترسیم نی...همش از ا دیو سالم حیکه صحسردار خوشحالم  _ینیام سرهنگ

 باال.  میدیدرخت وسط راهمون سبز شد و ما به کمک اون خودمونو کش هیممنون ،خوشبختانه  _هاکان

 رفت؟  شیچه طور پ اتیعمل

 .  میشد ینیتلفات مجبور به عقب نش یمتاسفانه مثل دفعات قبل با کل _ سرهنگ

 ...میکرده بود یزیبود که طرح ر یاتیعمل نیتر یسر نیما رو لو داده ا یک دونمینم

  م؟یتو سازمان دارن .خوب از کدوم طرف بر یمطمئننا جاسوس _هاکان

 . میروز فاصله دار کی نایطرف تا ماش نیاز ا_ سرهنگ

 ... میبر _هاکان

 .میرفتیم هیدست تو دست پشت سر بق ویراه من و ن یتو

 ؟یواسه خودت ساخت هیختیچه ر نیخواهر به قربونت ا_وشاین

 کرده؟  تیختیر نیا الغوزی نینکنه ا ؟هان؟یزنیات چرا جر خورده ؟چرا لنگ م قعهی؟  کوچارقدت

 چه خبرته.  یکی یکیااا بابا  _
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 امو هاکان جر داده. قعهیکه به رون پام خورده. واما  هیریکه اب برد لنگ زدنمم بخاطر ت چارقدمو

 ن؟ییپا ارمیمگه خودش خوار مادر نداره بزار برم فکشو ب شرفیگه خورده ب _وشاین

 حاال . یش یرتیغ خوادیخوبه نم _

 ابروشو انداخت باال یکتای وشاین

 وجر داده؟ یچ گهید نمیاتو چاک داده هان؟ راست بگو بب قعهی ومدهینه انگار خودتم بدت ن_

 .. یشرف ، باز حرف مفت زد یگمشو ب _

 ؟یکارو کرده اما نگفتم واسه چ نیاون ا گفتم

 منو باش! ! ؟یخوب معلومه واسه چ ستمیخر که ن _وشاین

 . هی؟خواهرم حاال تو چه وضع یروزه خوراکم شده اشک و اه و ناله که چ هی

 مصداقه تهیب نیکه ا نجاستی. ابردنیبه سر م یفیخر ک تیدروضع شونیا نگو

 ،خاک بر سرم ! ادیز یلیتو رو دوست دارم خ اگه

 ، حتماً خرم خوادیکه دلم م یتو اون اگه

 کشف کردم یتا برات بگم چ ریزبون به دهن بگ_

 ؟  یناقال باالخره کشف کرد یچشاش برق زدو گفت ا وشاین

 تعجب گفتم با

 و؟یچ_

 زد یتنه هاکان کرد و چشمک نییبه پا یاشاره ا وشاین

  ینکرد نوکشفیبابا. مگه هم گهید نویا _

 زدم پس کله اش محکم

 . یادم ش یخوایم یخاک تو سر منحرفت ،تو ک_

جون چپ و  یدست عل دمتیانگشتت به من خورد ، م گهیبار د هیصاحاب دارم  گهی، حواست باشه ها من د یزنیچرا م یآ_وشاین

 چولت کنه...

 کنه .  یغلط چیه تونهیجونتم نم یعل_

 درباره عشق من درست صحبت کنا وگرنه.. یآ یآ _وشاین

 نه؟  ایحرفمو بزنم  یشیخفه م _

 ...یخوشحال نقدریا یاز خودت در کرد یچه کفش مهم نمیبنال بب _ وشاین

 دمیراز تنفر هاکان از زنا روفهم_

 ...واقعا برات متاسفام. یتو رفت کننیاکتشاف طال مال م رنیاستعدادت ، مردم م یخاک تو گور ب_وشاین

 من برات حرف بزنم دلقک یبرو گم شو اصال تو ادم _

فدات شم  م،بگویخاطره کن دیکم تجد هیدلم واسه کل کالمون تنگ شده بود گفتم  گه،یااا قربونت برم قهر نکن د _وشاین

 راز مخوف... نیا هی..بگوچ

 تما م ماجرا رو براش گفتم. خالصه

 ننننننههههه  _وشاین

 ؟یگیراست م وین ونج

 و... کردهیدخترا درستشون م نی؟که مامانش ع گفتیم یچ نیا پس

 حرفا رو واسه اروم کردن تو زد ... نیا یساده ا _

 غلط ... _وشاین

 ناتاشا خانم _فرزام

 بله؟_

 تیاذ برهیموهاتون و باد م ادی. داره باد م گمیخودتون م یسرتون البته واسه راحت نیبزار نیریکاله و بگ نیا شهیم_فرزام

 .نیشیم

 شدم رهیلحظه به اون و کاله تو دستش خ هی

 شم.... یمیفرزام صم نیبا ا کمیهاکانم که شده  یریبود واسه حال گ خوب

 .  پادیما رو م یچشم ریبله داره ز دمیانداختم د چشم

 .موهامو جمع کردم ، کاله و از فرزام گرفتم وگذاشتم سرم یلبخند گنده ا با
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 .شدمیم تیممنونم فرزام واقعا داشتم اذ یلیخ یوا_

 هم در اورد و گرفت جلوم. راهنشوینگام کرد و بالفاصله پ یبا خوشحال فرزام

 .  یلباس پاره سرما بخور نیبپوش اخه ممکنه با ا نمیا_

 هوا سرده  ؟یممنونم اما خودت چ_

 .ریبگ کنمیبودم. خواهش م طیشرا نیتو ا ادیمن بدنم مقاومه ز _فرزام

 . دمیغضبناک هاکان با عشوه پوش یچشما یازش گرفتم و جلو یتشکر با

 د؟یبه ناتاشا بد دیخواینم یا گهید زیسرهنگ احتماال چ _وشاین

 نگاه کرد  وشایبه ن جیگ فرزام

 مثال؟ یچ_

 گلوله خوده شلوارشم سوراخ شده . ستیاخه ن دیشلوارتونم بهش بد دیبخوا دیگفتم شا یچیه _وشاین

 وشششاااااین_

 جواب از ما دور شد . یتکون داد و ب یبا لبخند سر فرزام

 ناراحت شد. وونهید یبود زد یچه حرف نیا وشاین_

 برام قلنبه شده .  رتشینخورده پسر خاله شده برام . رگ غ ییبه درک مردک چا _وشاین

 ".یینچا ریبگ رهنمیپ نی؟ ا یریکالهو بگ نیا شهیم"

 کارو کرد . نیمعلوم بود ا تیرنیرپیچه دردش بود چون ز دونمیم

 ؟یزنیحاال تو چرا جوش م_

 صداشو کلفت کرد  وشاین

 ساتویگ یخند زد لینره خر چ نیواسه ا نمیهم ب گهیبار د هیشد ؟  رفهمیکنه ،ش هیرگش قلن میواسه ابج یخوش ندارم کس _

 ... برمیم

 چوندمیو گرفتم و پ گوشش

 .رمیباش حال هاکانو بگ تونمیکه من م هیا لهیتنها وس نی. ا یدونیخودت م یریحال فرزام و بگ گهیبار د هیتو هم _

 بابا من مخلص فرزام جونم هستم . یگفتی،از اول م شیگوشو که کند نیقربونت ول کن ا یآ_وشاین

 و... ارهیب رتیجا تنها گ هی شه یرتیغ ترسمی. م ستایجون من ن یهاکان مثل عل نیناتاشا ا یول

 .یهست یسرگرم هیبه من نگه برام  گهیکه د رمیازش بگ یحال هیباشه .  یسگ ک _

 ... یزنیحرف م ی، گنده الت یمدت خوب راه افتاد نیتو ا نمیبیم نیافر _وشاین

 کرده ؟ یچه گناه چارهیفرزام ب نیرفت ا یبدبختو گرفت نیحال ا خوب

 تا دچار سوئ تفاهم نشه . گمیبهش م _

 که بده . هیباشه ناتا جون تو فقط جون بخواه ک گهیاونم چلمنگ م _وشاین

 برات ؟ کنهیطرف رگش باد م ینیبی. نمشهیباهاتم چپ م چیه کنهی. کمکت که نم ایحرفو بزن نیبهش ا ینر گاگول

 گناه داره. شهیهم که نم ینطوریخوب ا_

 ... یدیزدو از فرزام خوشت اومد خدا رو چه د دیکن شا یوشون بازفعال کارتو بکن با هر د _وشاین

 برو بابا_

 به جان تو _وشاین

 میزدیچادر م دی، با شدیجون خودت ..کم کم داشت شب م_

 کار شدند. نیمسئول ا سربازا

 . کردمینشسته بودم به اسمون نگاه م یدرخت کنار

 . دندیرقصیم یدر برابر مهتاب نقره فام به اروم سمیبرگ درختان که با وزش ن به

 شروع کردم به زمزمه شعر مهتاب . اریاخت یشد ب یچ دونمینم

 !مهتاب

 مونس عــــــــــاشقـــــــــــ ـــان یا

 آسمـانهــــــــــــــــــ ـــا ییروشنـــا

 چراغ آسمـان ی!امهتــــــــــــــــاب

 ـــــا نبخش جهـــــــــــــــــ یروشن

 ماهم؟ کو
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 ــمیچه شبها،با اودرآنجا بود نزدت

 ــــــــمی،لبها به لبها بود ایزدن فارغ

 ــــــمیتو تنها بود شیما،پ کدگری با

 ـمیتماشا بود دا،غرقیو ش مفتون

 تـــــــــو ام شی!امشب که پمهتاب

 و من مانــــــــــــــــــــــ ده ام اورفتـه

 .....افسوس!آه

 . دهیرفته باشه اونطرف روبروت نشسته داره با چشماش قورتت م ییفکر نکنم جا_

 ترس جا خوردم هاکان بود ،درست پشت سرم. از

 . کردینازک کنار اتش نشسته و به من نگاه م یرهنیپ ریفرزام با ز روبروم

 گفت کنمیدارم نگاش م دید تا

 . دیگرم ش شیکنار ات دیایستوان سرده ب_

 د شم که دستمو گرفت،بلن خواستم

 دیدیاونو نم یدرخت بود کس پشت

 نیکجااااااااااا، بش_

 برم کنار اتش. خوامیولم کن سردمه م _

 . یو گرم کن گرونیبدون اتش خودتو د یتو که خوب بلد _هاکان

 و رفتم کنار فرزام نشستم. دمیحرفش کفرم در اومد به سرعت دستمو از دستش کش نیا با

 بود؟ شتیپ یکس _فرزام

 نه چطور؟_

 .یزنیحرف م یبا کس یاخه فکر کردم دار_ فرزام

 .خوندمیلب واسه خودم اواز م رینه داشتم ز_

 م؟یببر ضیما هم ف یبلند تر بخون شهیااا م _فرزام

 دادم که از چشم هاکان دور نموند . لشیتحو یگنده ا لبخند

 .شهینخوندم .روم نم یراستش تا حاال جلو کس_

 گل انداخته اومدن کنارمون . یو سرهنگ با صورتا وشاین موقعه نیهم تو

 ...شایواسه ات یاریچوب ب یجون رفت یعل_فرزام

 .ستیکه ن نینبود ،گفتن نگرد میواال گشت _با خنده  سرهنگ

 ؟یسرهنگ بهار نیزنیهمه رو چوب م اهیزاغ س شهیشما هم _وشاین

 عاشقو یکبوترا اهیهمه رو که نه فقط زاغ س _به سرهنگ زد و گفت یچشمک فرزام

 . دیبلند خند و

 کنارم نشست. تیبار کم اورد و با عصبان نیجواب داشت ا شهیکه هم وشاین

 گوشش گفتم ریز

 و؟ین یکجا بود_

 واسه اتش . میچوب جمع کن میرفت _وشاین

 پس کو چوبات؟_

 تره.... زمتیفضول و بردن جهنم گفتن ه _وشاین

 .؟یکنیم یسر من خال تویدق دل یدار یجواب اونو بد ینتونست هیچ_

 وسط حال و حول ما؟ دیهاکان جفت پا پر نیکه ا یکرد کاریباز چ نمیالدنگ پرو شده . بب نیتوه که ا رید همش تقص _وشاین

 بود یعصبان یکل

 . دادیاومدم خوبه پس داشت واکنش نشون م فیسر ک یحرف کل یا دنیشن از

 .ستیکه تو جمعمون ن بهی. غر یواسمون بخون یخوایناتاشا نم _فرزام

 .نییپا ارمیفکشو ب خوادی. اه که دلم م نیشده ا یجان؟ چه خودمون _وشاین

 گفتم که تا حاال تو جمع.. _

 ...میباش نتویتماشا چ نیما اول نیو بزار نی. حاالم افتخار بد گهید کنهیشروع م ییجا هیاز  شهیخوب ادم هم _فرزام
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 بخونم اخه ؟ یچ_

 ؟یرو بلد "بوسه ببر تا ستاره هیمنو با "اهنگ _ فرزام

 . مگه نه ناتاستیصحنه دار بلد ن یاهنگا نیناتاشا از ا رینخ _با حرص وشاین

 شهیم کیهاکان داره بهمون نزد دمید تا

 . کردیداشت چپ چپ نگام م وشایفرزام ،.ن ی.زل زدم تو چشما

 کردم به خوندن... شروع

 بوسه ببر تا ستاره هیبا  منو

 لحظه نگام کن دوباره هیو  بمون

 دهیام ایدن هینازت  یچشما تو

 دهیبوسه ببر تا سپ هیبا  منو

 یکه عشقو به قلبم سپرد یبود تو

 یبرد نهیتا به جشن شب و آ منو

 شهیقشنگه هم ایدن یکه باش تو

 شهیحتا پرواز برام ساده م گهید

 جنگل رفت ساکت شدم و گفتم کیکره کرده به سمت تار یکه هاکان با مشتا دمید تا

 . ستین ادمیاش  هیبق دیببخش _

 ادامه داد : رایگرم و گ یلیکه خ دمیفرزام و شن یصدا دفعهی

 

 بوسه ببر تا ستاره هیبا  منو

 بارون صدام کن دوباره ریشب ز کی

 از حرم نفسهات رمیجون بگ بذار

 دستات شیا آتبه پا کن ب یطلوع

 خونه مونده یعطر موهات تو هنوز

 منو تا به ابرها رسونده نگاهت

 نور مقدس هی ،یهمزاد نور تو

 تو دل سپردن چه آسون و سادست به

 کن که از عشق ترانه بسازم کمک

 به تو دل ببازم گهیبار د هزار

 بسپر یرو به دست فراموش غمت

 داریب ای یکه خواب نمینازن بگو

 میهم محو خوندنش شده بود . براش کف زد وشاین یداشت . حت ییعجب صدا واو

 بود. یعال یلیخ_

 ناتاشا جان. رسمیشما که نم یبه پا _فرزام

 .مونستیقار قار کالغ م نیمن در برابر شما ع ی. صدا دیمسخرم نکن گهید_

 . یخوبه خودتم اعتراف کرد_

 بود که باز اومده بود بزنه تو پر و بالم. هاکان

 انداخت . امرزیخدا ب دهیها ادیناتاشا منو  یسردار صدا ادیدلتون م _مفرزا

 ... مونستیم رایحم یقایج قیبه ج شتریب_زد و گفت یپوزخند هاکان

 شما چند مرده ... مینیبب نیدهن بخون هی نیبلد یلیو خ دیگیاز شما نظر نخواست سردار . اگه راست م یکس _گفتم تیعصبان با

 زد یشخندین هاکان

 ...میبر میکله سحر بلندش دیکه با دیبخواب دی. زودم بر دینکن اتونیخواهشا منو وارد بچه باز_

 چادر...... هیو رفت داخل  دیبهش بگم راهشو کش یزیچ نکهیاز ا قبل

*** 

 . بردیخوابم نم کردمیم یشب بود هر کار یها مهین

 . دیکه همون سر شب خواب وشاین
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 . رونیشدم اروم از چادر اومدم ب بلند

 بود .سرباز نگهبانم غرق خواب ... یرو به خاموش اتش

 بود . دهیبود حتما تا االن هفت پادشاه هو خواب د یهاکان در چه حال دونمینم

 بود . دهیکه هاکان خواب یرفتم سمت چادر نیپاورچ

 ت ،کشون کشون منو با خودش برد.دهنم و گرف یرو یکنار زدم خواستم سرک بکشم که دست یکم چادرو

 نداشت ... دهیو مردونش نجات بدم .اما فا یقو یخودمو از دستا کردمیباشه ...تقال م تونستیم یک یعنیبودم  دهیترس

 برم گردوند . میکه از چادرها دور شد یکم

 بود . یبیحال عج هی، شناختمیکه من م یگرد شد هاکان بود ،اما نه هاکان چشام

 تا اون باال باالها،تا ستاره ها؟ یمنو با بوسه هات ببر یاومد گرم؟یج ینیمنو بب یناز و خوشگله من،اومده بود یوسالم جوج_

 .شهینبود ،چشاش خمار و خوابالود بود اما جذاب تر از هم یعیاصال طب حالش

 محکم بغلم کرد ولباشو گذاشت رو لبام . ..طمع تلخ لباش حالمو به هم زد... هوی

 خوابوندم در گوشش. یمحکم یلی...هلش دادم عقب و س اشویکثافت کار نینه ا خواستمیاعتراف عشقشو م من

 ... خورهیمست به هم م ی. حالم از ادما ی،تو مست شعوریولم کن احمق ب_

 سمت چادرها که برگشتم

 خنده اش بلند شد قهقه

 ؟یبردیاگه مست نبودم منم مثل اون فرزام کثافت با بوسه هات تا ستاره ها م یعنی_

 سمتشوگفتم برگشتم

 یستیاهل اعتماد وعشق به زنا ن یفکر کنم گفت_

 بهم فشرده گفت یبرداشت سمتمو موهامو گرفت تو چنگش و با دندونا زیبا خشم خ هوی

دور اون  ارم،یسرت ن ییبال یخوایازم بدزده متنفرم. تو هم اگه م مویمو سرگر چهیباز قویبچه ر هی نکهیاما از ا گمیاالنم م_

 خودته جوجو... یاشغالو خط بکش...وگرنه خونت پا

 . یبکن یتونینم یغلط چیتو صورتش انداختمو گفتم ه یتف

 .نیکه پهن شدم رو زم یهلم داد عقب ،طور ضیغ با

 ... رسمیفعال گم شو حوصله ندارم بعد به حسابت م_

 کرد به من و رفت ... پشتشو

 ... شدیشکسته تر و داغون تر م شدیبا هر قدم که ازم دور م غرورم

 شد. نیگفت و نقش زم یبه پشت گردنش زدم که اخ یچنان لگد دمیخشم بلند شدم ، با همه قدرتم پر با

 کردم . یچه غلط دمیتازه فهم دیچیکه تو پام پ یدرد بد با

 رق خون شده بود.زخمم شکافته وشلوارم غ یجا

 از درد جم بخورم... تونستمینم نیرو زم افتادم

 پشت سرمه ، یولو بود که حس کردم کس نی،هاکانم همچنان رو زم دمیمالیپامو م دادمویناله م داشتم

 دهنم گذاشته شد یرو یبرگشتم دستمال تا

 ........ دمیافتاد که با نگاه تارم فرزامو د یهم م یالکل تا ته مغزم رسوب کرد چشمام داشت رو یبو

 افتاده بود ؟ یبودم ؟ چه اتفاق کجا

 بود اون خود فرزام بود ؟ اما افراد دشمن کنارش... دهیچشمام درست د یعنی.... فرزام

 فرزام جاسوس اونا بوده؟ یعنی ایخدا

 .یاخه واسه چ دند؟یچرا منو دزد حاال

 . خوردمیمن به چه دردشون م اخه

 .دستام و پاهام محکم بسته شده بود. کردیسرم چقدر درد م ایخدا اه

 در حال حرکتم . نیماش هیتو  انگار

 بود . کیباز کردم همه جا تار چشمامو

 شده بودم . یزندان یمحافظت نیماش هیعادت کرد . تو  یکیکم کم به تار چشمام

 بود . هوشیانگار اونم مثل من ب یپام خورد به کس هوی. تقال کردم  نمیکردم بش یسع

 نشستم . ی. به سختکردمیم دارشیب دیبا

 . دیچیپام پ یتو یاون درد لعنت بازم
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 بسته ام طرفو تکون دادم. یبا پاها اروم

 . دندیشو . بلند شو ما رو دزد داریتو ، ب یه_

 مرد بود . هیازش بلند شد . پس  یناله ا یصدا

 ... میفرار کن نجایاز ا ینکمک ک دیشو . با داریاقا ، ب _

 شده ؟ یچ _مرد

 هاکان بود . یکه صدا نیمن ا یخدا

 ؟یهاکان خودت_

 هان؟ ی؟ چرا دستو پاهامو بست یبریم یمنو کجا دار ؟یکنیم یچه غلط یناتاشا؟اخ...گردنم ... دار _هاکان

 ... دندیهاکان ما رو دزد_

 ...هیبر هیگردنم  کنمیکه هنوز حس م یبه من زد یتو با اون ثم هات چنان لگد ادمهیتا اونجا که من  ا؟یک _هاکان

 گفتم تیعصبان با

 و هفت ... یثم؟ اونو که تو دار_

 شده؟ یچ نمیخوب حاال، درست بگو بب_هاکان

 هاکان ...فرزام .... _

 ؟یفرزام چ _هاکان

 فرزام... جاسوسه_

 ....زدمیحدس م دیبا ،یلعنت _هاکان

 . ادیچرا اسرار داشت همرامون ب ممفهیم حاال

 خود نامردش اونا رو خبر کرده بود . کثافت.... پس

 م؟یکن کاریچ دیحاال با_ترس گفتم با

 ؛فاتحه اتو بخون جوجو یچیه _هاکان

 ؟یچ یعنی_

 م؟یکن یچه غلط یمحافظت نیماش نیبسته تو ا یدستو پاها نیبا ا یخوایم _هاکان

 ..میکنیو اومدن درو باز کردن فرار م ستادیا نیماش یبعدم وقت میکنیخوب خودمونو ازاد م_

 ؟یدینقشه رو کش نیا یی...خودت تنهایقدر باهوش باش نیا کردمی، فکر نم نیافر _هاکان

 گفتم تیعصبان با

 راه حل باش... هیبه فکر  یمنو مسخره کن نکهیا یجا_

 شد یجد هاکان

 نبود . نیاالن وضعمون ا یمن نثار اون فرزام کثافت کرده بود یجا تویاگه اون لگد خرک ؟یچه راه حل_

 ...مینبود نجای...حاالم ایرو نوش جون نکرده بود ی،اون لگد قو یکردینم یاحمقانت منو عصب یاگه تو هم با اون حرفا_

 من بلبل زبونت کرده . اگه دستام بسته نبود ... تیو وضع یکیخوبه تار _هاکان

 ؟ هان؟ یمثال دستات بسته نبود چ_

 شن که فاتحه ارتش خونده بود . میتسل شنیم ریفرمانده ؟ اگه همه مثل تو بودن که تا اس گنیتو هم م به

 شهیچطور پاشو باال اورد و حلقه کرد دور گردنم و چنان فشار داد که گفتم االن گردنم دونصف م دونمی.نم

 گردنم ...آخ.. یوا

 کنم؟ یچطور فرمانده ا یبد ادیبهم  یخوایم یوجه پنبه احاال تو ج_هاکان

 ...بگو تا خفه ات نکردم ... یکرد یادیغلط ز بگو

 بادا بلرزم... نینبودم که با ا یدی..اما منم ب فتمیبه التماس ب خواستیم شدیم شتریهر لحظه ب فشارش

 کنم . یخفه کردنم ،کمک کن نقشه فرارمونو عمل یجا شهیم تیخر زور یادعا یلیاگه خ _

 گوشه وگفت هیمنو پرت کرد  یفشار پاهاش کم شد و با لگد رمیاز رو نم دید یوقت

 اخر خطه . برنمونیکه دارن م ییاونجا هیالک یفکر کرد_

 خالص و تو مغزت فرو کردن. ریت یجم بخور تا

 . میفرار کن میبه اونجا برس نکهیقبل از ا دیپس با_

هم نداره  یپنجره ا چیکه ه یفوالد نیماش نیزرنگ ،از ا میدست وپامونو باز کرد رمیفرار کن ... گ یتونیبفرما اگه م _هاکان

 ؟یدر بر یخوایچطور م
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 .میکنیم یفکر هیاونجاشم  یبرا میتو کمکم کن تا دست و پامونو باز کن_

 .میباش طنابا رو ببر میتونیچاقو ضامن دار اونجاست که م هیشلوارم،  یپشت بیدست بکن تو ج یتونیاگه م ایب

 کارو بکنم. نیمنم بچسبم بهت تا بتونم ا نیرو زم یبخواب دیبا شهیکه نم ینجوریا _ هاکان

 غار ... یتو یافتاد به اتفاقا ادمیشدم .  یبیحال غر هیبهم ،تا دستش خورد به پشتم  دیکنارش ،چسب دمیخواب

 گهیزود باش د _

 فرو کرده بود بمیدستشو تو ج یختس به

. 

 ...ستیکه ن نجایاااه پس کجاست... ا_هاکان

 تره نییدستتو بکن داخل ...پا گهیکم د هی_

دفعه ضامنش باز  هی یگیپشتش، نم زارهیچاقو رو م ی.اخه ک یول ستیکجا هم گذاشته .. البته من که برام مهم ن نیبب _هاکان

 ده؟یشه کار دستت م

 دیباش زایچ نیحرف کارتو کن ... الزم نکرده شما نگران ا یبجا_

 گفت طنتیش با

 جوجو . کنمیم فینگران؟ اونم من؟ فعال که دارم ک _

 گرفت ، حرصم

 خودمو بکشم کنار که نذاشت خواستم

 _هاکان

 ... اهان گرفتمش... ارحاالیکن ..جوش ن صبر

 دستت باش ... ...مواظببرمشی..اهان دارم م کترینزد اریدستتو ب خوب

 .. المصبا اونقدر محکم بسته بودن که مچم زخم شده بود . دیچیکه پاره شد تازه درد تو دستم پ طناب

 ... میرو از هاکان گرفتم دست اونم باز کردم نوبت پاهامون بود به سرعت اونا رم باز کرد چاقو

 فرمانده؟ هیچ یخوب نقشه بعد _هاکان

 درو باز کنه ... ادیب شونیکیبه بدنه تا  زنمیاونقدر م_

 . گهید میکنیفرار م هیاوضاع چطور مینیبب گهیبعدم د یرسیتو حساب اونو م اونوقت

 ...شکونمیوقت تلف کردنه اما دلتو نم دونمیمن که م_ هاکان

 ...رنبیدارن ما رو م یواسه چ ستی.. اصال معلوم نمیریتا بم میکه دست رو دست بزار نهیوقتمون تلف شه بهتره از ا _

 ..تو رم اوردن که جلو من شکنجه کنن بلکه زبون من باز شه بهشون اطالعات بدم... خوانیخوب معلومه جوجو اونا منو م -هاکان

 ...فتهیاتفاقا ب نی.. انگار نه انگار که قراره ا زدیحرفا رو م نیداشت ا الیخی. چه ب دیشکنجم کنن تنم لرز نکهیفکر ا از

 . که باز پام درد گرفت...نیلگد و مشت افتادم به جون ماش با

...از شکنجه شدن میفتیبه دستشون ب ادی...انگار بدت نمکنهیپام درد م ینیبیکن نم یکار هی...خوب تو هم پاشو  یاخ ... لعنت_

 ؟یترسینم

 با خنده اومد کنارمو دستشو انداخت دور گردنم ... هاکان

 ؟یدیترس_

 ...شمیذوق مرگ م یپ ن پ دارم از خوشحال وشایبه قول ن _

 حرفم قهقه اش بلند شد نیا با

 ... میشیم کتریهر لحظه به مقر اونا نزد میبابا دار دنه؟یچته؟ نکنه مخت تکون خورده سردار ،االن وقت خند یرو اب بخند _

که دست  نیمشت و لگد بکوبم به ماش دستشو از رو شونم کنار زدم و بلند شدم دوباره با تی. با عصبان دیخندیداشت م هنوز

 انداخت دور کمرمو دوباره منو کنار خودش نشوند .

 جوجو ... نجایا ایب _هاکان

 گفتن کس نخارد پشت من ... میولم کن از قد _

 ؟.. بزار بخارونم ... خارهی.. پشتت م یگفتیزودتر م _هاکان

 شروع کرد کمرمو خاروندن... یمسخرگ با

 داد زدم شدمیمنفجر م تیداشتم از عصبان گهید

 هااااااااااکااان_

 جاااانم_با خنده  هاکان
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 ... هیگر ریزدم ز اریاخت یب هوی

 ... ترسمی... من ..من ممیفتیب رشونیبردارهاکان ... اگه گ یتو رو خدا دست از مسخره باز_

 ..من ..من ... رمیبم خوامیابروم کنن ... نم یب خوامینم

 دو طرف صورتمو گرفت .دستاش  با

 زل زد تو چشمام تیجد با

که  یمقام سردار نیبه ا یاد؟الکیسرش ب ییکوچولوم بال یجوجو زارمیمن م یتو فکر کرد یعنینکن ....  هی...گر سییییه_

 ...؟دمینرس

 _گفتم هیگر با

 ...یکشیبه رخم م تویسردار یه گمیم یداره .. هر چ یربط چه

شد که  نیو ا یکردم تا منو بدزده که البته تو دخالت کرد جادیو واسه فرزام ا تیموقع نیکه من خودم ا نهیربطش به ا _هاکان

 مورد عالقمو ... یاورد هم اسباب باز ریدو نشون زد هم منو گ ریت هیبا 

 ..دمیشنیم یجون چ خدا

 فرزام جاسوسه؟ یدونستیتو م یعنی_

 ... میکن دایرو پ رهیضم یاصل گاهیمخف میاون بتون قیتا از طر میرصتف هیالبته ما االن ماهاست که منتظر  _هاکان

 ...؟ مییایاز پسشون بر ب ییتنها میتونیمنو توکه نم میکرد دایپ گاهشونویمخف رمیگ_

 خرگوش جوجو ... یهمه هوش چرا نشد نیتو با ا _هاکان

 . ولم کن ..یباز منو مسخره کرد _

دارن دنبالمون  هیو بق ینیبرم تو قلب دشمن ؟ سرهنگ ام خواستمیم ییتنها ی...فکر کرد یزنیاخه حرف خنده دار م_ هاکان

 ... انیم

 سرشون ... زنیعالمت منن تا بر منتظر

 ... کنهیمطمئن شم باز از چنگمون فرار نم دیاونجا ... با میسر جامون تا برس مینیاروم بش دیبا فعال

 ؟یک_

 با فک منقبض شده هاکان

 ... رهیضم_

 ببرنمون داخل؟ یبزار یخوایم پس

 ستین یچاره ا _هاکان

 اما اگه بچه ها به موقع نرسن..._

 یبار طنتیبا لبخند ش هاکان

 ...میکنیسفر م نی..اون موقع من و تو به بهشت بر گهید یچیه_

 خونش که همون جهنم باشه... برهیم ادیم میرج طونیببرن بهشت اما مطمئن باش تو رو خود ش دیمنو شا_

 . دیحرفم بلند خند نیا با

 ...برمیمطمئن باش هر جا برم تو رو هم واسه سرگرم کردنم م_

 ...ینیمگه تو خواب بب_

 ...یهمه جا با من نمیبیدارم م یداریفعال که تو ب _هاکان

 . ستادیا نیماش هوی

 م؟یدیرس_

 کنن .... تینه ها که زخم ادی... ز میگرد و خاک بلند کن کمی دینشون بده با دهیخودتو ترس نیاره انگاره . بب _هاکان

 ...باشه؟ رنمونیدوباره بگ میزاری،اما م میکنیباز شد همون نقشه فرارتو اجرا م در

 دهنمو قورت دارم اب

 باشه..._

 لباشورو لبم حس کردم... یلحظه گرم هی یبرا

 مامونو زد ...چش دیبا صدا باز شد .. نور خورش نیدرماش
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 ... دمید یچشم ری.. ز یهوشیبه ب میزد خودمونو

 در پارچه ،تفنگ به دست اومد داخل . دهیپوش یبا سر و کله  یمرد

که فرزام تفنگ  میبلند ش میخواست میتفنگشو ازش گرفت عیسر نیبه پاش زد ،افتاد رو زم یشد هاکان لگد کیبهمون نزد تا

 ...ستادندیرو برو مون ا گهید یبه دست با چند تا

 ..<...خائن پستیتو جاسوس باش زدمیفرزام....حدس م _هاکان

پس مثل بچه ادم اون تفنگو  ستین یبگم راه فرار دی... اما متاسفانه بانیدست و پاتونو باز کن نیکه تونست نمیبیم_ فرزام

 ....دیایسردار دنبال من ب نیزم دیبزار

 ..باش انداختم . یجلو یخشم تف با

 ؟یچطور تونست ؟یکن انتیبهمون خ یکثافت خائن،چطور تونست_

 شد وگفت کیمشخص بود بهم نزد فشیو رد دیسف یکه دندونا یخنده ا با

 ... میعصبان یجان .. من عاشق زنا_

 عقب... دمیدستشو رو گونه ام بکشه که خودمو کش خواست

 دست خر کوتاه ..._

 دستش ... ریتر اومد جلو چونمو گرفت که هاکان محکم زد ز یجر اما

 ... یدستت و بکش کنار عوض_

 تفنگاشونو به سمتومون نشونه رفتن .... افرادفرزام

 رفت و با تحکم گفت عقب

 ... دشونیببر _

 گفت شدمیکنارش که رد م از

 .. میشیخوشگله .باالخره که تنها م رسمیبعدا به حسابت م _

 دستت بهش برسه... ینیشو اشغال . تو خواب ببخفه _ هاکان

 . دیخند بلند

 ...مینیبیحاال م_

 بود ... ی. محوطه کامال کوهستان میشد ادهیپ

 فراوون یبلند با نگهبانا یقلعه بود دژها هیشب یگاهیپا

 نفوذ کنن؟ نجایبه ا تونستنیبچه ها م یعنی

 .... دیکنیخانم نگاه م دیو خورش یبه اسمون اب نیباره که دار نیاخر نیا نیخوب نگاه کن _فرزام

 ... ینیزم ریراهرو ز هیاز افرادش ما رو هل داد داخل  یکیحرف  نیا با

 اگه... رفتینم شیبرم داشته بود اگه نقشه هاکان درست پ ترس

 زمزمه وار هاکان از پشت سرم اومد یصدا

 ...انیکوچولو ...اونا به موقع م ینترس جوجو _

 ... زدیدلم شور م بازم اما

 شکنجه اونجا بود ... یمن انواع وسائل برا یاوه خدا میشد یاتاق داخل

 کلفت وسط اتاق دلمو لرزوند . یرهایشکنجه با زنج تخت

 ... دیتخت بخوابم ......از فکرشم تنم لرز نیقراره من رو ا گفتیبهم م یزیچ هی

 گفت یبا قهقه مستانه ا فرزام

 ..استیکردتون مح زیاز شما وعز ییرایسردار تمام وسائلو واسه پز دینیبیم_

 .مگه نه جبار ... میستیما مثل شما خشن ن البته

 . گهیبود د یچ نیخداا ای

 لیگور نیدرست ع هیبا خنده کر یمرد

 ظاهر شد .... دیرسیدر چهارچوب در که تا گردنش م کلیو درشت ه زشت

 ... اوردیهاکانم در مقابلش کم م یحت

 . خوش بگذ ره... کنهیم ییرایجبار ازتون پز ادیبانو ب رهیتا ضم _فرزام

 نفرت بهش نگاه کردم با

 ... رتتی.. تف به غ زیهمه چ ی... جاسوس ب نیخوایاز جونمون م ی، چ یعوض یاشغاال _
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 ... واریتو شکمم زد که پرت شدم گوشه د یحرفم فرزام چنان لگد محکم نیا با

 صدا مچاله شدم ... یشدم ... همونجا ب داغون

 ... خوامیلباشو سالم م یحواست باشه تو صورتش نزن _به جبارگفت  رو

 نشونده و با اسلحه به سمتش نشونه گرفته بودند .. یطرف هاکان، افرادش اونو رو صندل رفت

 کهیت کهیت زتویچشمات ستوان عز یر جلووگرنه جبا چیکه ه یاگه بهمون داد میخوایم یچ یدونیسردار خودت که خوب م_فرزام

 .... کنهیم

 ... یدان خود

 بچه . ادیبرو بگو بزرگترت ب _هاکان

 ... ادی. جبار از پسشون بر م نشونیببند خوادینم میبه هاکان کرد و رو به افرادش بر نیخشمگ ینگاه فرزام

 کن ... ییرایخوب تا امشب ازشون پز جبار،

 . رفت

 ... ومدینم رهیضم نیتا شب ا یعنیمن  یخدا

 . میقرار بود شکنجه ش یعنی نیا

 که هاکان صداش زد رهیچمباته زده بودم اومد خواست منو بگ واریبه سمت من که گوشه د هیبا لبخند کر جبار

 ؟یزنو بزن هی یخوایخجالت بکش م یابونیغول ب یه_

 به پشت اون زد . یداد و لگد محکم یاون جاخالبرداشت که هاکانم فرزتر از  زیحرف به سمت هاکان خ یب جبار

 رو لگد بزنه ... یلیف یکه پشه ا مونستیم نیاون مثل ا یضربه برا نیا اما

 ... نیو افتاد رو زم وارهی...محکم خورد به د واریهاکانو گرفت و پرتش کرد طرف د یدوباره لگد بزنه که پا اومد

 شد . ریکه تنش خرد و خاکش آخ

 صورت قشنگش شد ... ی.. سرش شکافت . خون قرمزش اروم راه یبلند کرد و کوفتش رو صندل نیهاکانو از زم جباردوباره

 بودم . سادهیوا نطوریو من هم شدیعشقم جلوم پر پر م داشت

 . کردمیم یکار دیبا

 به اطراف انداختم . ینگاه کردیضربه هاش له و لورده م ریکه داشت هاکانو ز همونطور

شده جبار،  زیخ میرو بدن ن دمیپر یماده ببر زخم نیع زیخ هیکلفت که معلوم بود واسه شالق زدنه برداشتم و با  ریزنج هی

 ... دمیبعد با همه قدرتم به عقب کش دمیچیو دور گردنش انداختمو چند دور پ ریزنج عیسر

 ، دمیرسیرون و زانوش م مهیبودم درست تا ن زونیجبار با خشم بلند شد ازش او هوی

 . دادمیمحکم تر فشار م رویو زنج دهیمنو از خودش بکنه . اما من سفت به پشتش چسب خواست

 ستهیروپاش با کردیم یداشت سع هاکان

 ... واریجبار به شدت خودشو کوبوند به د هوی

 پرس شدم .. واریتن گنده اونو د نیکه دل و رودم تو هم شد ب آخ

خرد شدن چند تا از دنده هام تو مغزم  یا ارنجش کوبوند تو دنده هام که صداشدم اونم از فرصت استفاده کرد و ب سست

 ... دیچیپ

 ... نیشدت درد دستام ول شد و افتادم رو زم از

 ...دمیکش غیبا لگد دوباره بکوبه به دنده هام..چشمامو بستمو ج اومد

 ... کنهیجون م نیمجبار غرق خون داره رو ز دهیاز لگد نشد ...اروم چشم باز کردم د یخبر اما

 ضامن دار من زده بود ... یرگ گردنشو با چاقو هاکان

 اومد کنارم ... یبا تن خرد شده و زخم هاکان

 .. یکردیدخالت م دی؟ نبا یچرا اون کارو کرد_

 از درد گفتم یحالت با

 ... یزنیحرفا رو م نی.. من بخاطر تو چند تا از دنده هام شکسته اونوقت تو ا ینمک نشناس یلیخ _

 من که گمیم نید منم واسه هم_هاکان

 وسط اش یدینخود پر نیکنن ...پس چرا ع تیاذ زارمینم گفتم

 داد زدم هیگر با

 ...پرووووو ادیاونقدر با لگد بزنه تو دل و رودت تا جونت در ب ذاشتمیم دیبرو گمشو ...با _

 هویاش  نهیتو س دمیکوب یبا مشت م داشتم
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 رد ارومم کنه ..ک یتو بغلش و سع دمیکش

 آخ دنده هام ..آخخخ...خدا _

 نمتیبب _ هاکان

 زد باال ..و دست گذاشت رو دنده ام ... رهنمویاز خودش دور کرد پ منو

 خدا ی؟وایکنیم کاریااااااااااااااااااخخخخخخخ خخخخخ چ _

 نشکسته ..مو برداشته _ هاکان

 حرکت از وسط جر داد . انداخت دور کمرم ... هیبا  دشویسف یرهنیپ ریدر اورد ، ز رهنشویپ

 واشششیااااخخخخخ ، _

 اومد ببنده دور دنده هام که در باز شد تا

 .جباااااار

 به ما وبعد جسد غرق خون جبار انداخت ... یبود ، بهت زده نگاه فرزام

 به ما وبعد جسد غرق خون جبار انداخت ... یبود ، بهت زده نگاه فرزام

 ن؟یرو نبسته بود نایچرا ا _

هاکان ،چهار شونه وقد  هیرنگ درست شب یشیم یبود ، چشما دایدر اون هو ییبایکه هنوز رد ز یساله با چهره ا 62حدودا  یزن

 بود . ستادهیا یبلند در استانه درکنار فرزام عصبان

 دیشده اش نال دیکل یدندونا نیازب هاکان

 رهیضم_

 خودش بود مادر هاکان ... پس

 دادش تنمو لرزوند ... یصدا

 افرادمو کشتن ... نیاز بهتر یکی نی... بب یرو نبسته بود نایچرا ا گمیاحمق م ستمیمگه با تو ن _رهیضم

 جبار از پسشون ... کردمیبانو فکر نم رهیضم _فرزام

 پسر خطرناکه ... نیکردم که ا دیتاک یخفه شو ،خوبه کل _ رهیضم

 دکمه ساعتشو فشار داد . فکر کنم به سرهنگ خبر داد .... عیسرهاکان  کردنیاونا داشتن بحث م تا

 تا مرد داخل اومدن وجسد جبار و کشون کشون با خودشون بردن... چند

 اومد.. مینشسته بود نیتفنگ به دست به سمت من و هاکان که هنوز رو زم تیبا عصبان فرزام

 ... یصندل نی...بتمرگ رو ااالیبلند شو  _فرزام

 نشست . یخشم رو صندلبا  هاکان

 هم شروع کرد به بستن هاکان ... فرزام

 اومد و چنگ انداخت تو موهامو منو بلند کرد یماده سگ وحش نیع رهیضم

 . دیچیتو تمام تن و بدنم پ درد

 کن ... زونیج.. رو هم از مو او نیا ایب _رهیضم

 ... دادیخودش بود به من نسبت م قیکه ال یلقب کثافت

 . دیکش رویبود گره داد و زنج زونیکه از سقف او یریحرکت به زنج هیبا پوزخند به سمتم اومد .موهامو با  فرزام

 بودم . زونیو اسمون از مو او نیزم نیرو تحمل نکرده بودم ...ب یدرد نیخدا جون تو عمرم همچ یوا

 ..کننیم زونینخ مو او هیاز  دهیو نامحرم دکه موهاشون ییتو جهنم زنا گفتیاخوند ارتشمون افتادم .. که م یحرفها ادی

 ... دمیدیقبل از مردن داشتم عذاب جهنم و جلو چشمام م چارهیب من

 فرهان من ؟ یچطور _رهیضم

 نبر ... فتیاشغال اسم منو با اون دهن کث کهیخفه شو زن _هاکان

 پسرم ... من هنوز مادرتم... میشو باهم بر ادهیپ واشتر،یااوووه  _رهیضم

 انداخت رهیبه صورت ضم یتف گنده ا هاکان

 هرزه ... کهیمادر، سگ بهت شرف داره زن یگیبه خودت م _

 بکشه ... نکهیچه برسه به ا کنهیبچه اشو ول نم وونمیح هی یحت

 شده ... یپسر کوچولوم چقدر بزرگ شده ..واسه خودش مرد نیبب_شروع کرد به دست زدن  دیبلند خند رهیضم

 پدر پدرسگش گذاشته ... ... یجا پامرد که  اونقدر

 ناخن هاش رو صورت برنزه اون به خون نشست. یتو گوش هاکان زد که جا یمحکم یلیس
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 ندارم یادیتوله سگ من وقت ز نیبب _رهیضم

 با تو خاطرات گند گذشتمو مرور کنم . تا

 ...کنمیم کهیت کهیت تویعروسک مامان نی؟ وگرنه جلو چشمات ا هیو تراشه ها چ ستایرمز اون ل بگو

 .. شنیدونه دونه موهام دارن کنده م کردمیبه دوران افتاده بود . حس م سرم

 هاکان چشم دوختم ... یعجز و ناله به چشما با

 به من انداخت یبا پوزخندنگاه هاکان

بلکه واسه  نیرا ا.. من نه تنها ب ستیکن ...واسم مهم ن کشیت کهیبرام نداره بکشش .. ت یاون به قول تو عروسک ارزش _

 ونیطرز فکر و مد نی... البته ا نیهم حیواسه تفر لهیوس هی..  دی.. شما زنا همتون اشغال کنمیهم تره خوردنم یا گهیزن د چیه

 مثل تو هستم ... یزن هرزه و اوباش

 برداشت یکلفت ریبا خشم اومد سمت من زنج رهیضم

 ارزشه .. یچقدر برات ب نمیبیحاال م _

... صدام از  نیشد ... گره موهام باز شد و پرت شدم رو زم کهیت کهیکه لباسام ت دیکوبیچنان به دنده ها و پاهام م رایزنج با

 بودم دورگه شده بود ... دهیکش غیبس ج

 حس نکنم ... یدرد گهیتا د شدمیم هوشیتحمل نداشتم .. کاش حداقل ب گهیپس بچه ها کجا بودند .. د ایخدا

 ... دیدیمنو م دنیلبخند داشت زجر کشبا  الیخ یب فرزام

 ...شرفی... پست ب دمی... انگار نه انگار که دارم جلوش جون م کردینشسته و منو نگاه م شیکامال خونسرد رو صندل هاکان

 کردیپاره م کهیسگ منو ت نیع رهیضم نیاگه االن ا یبس ... حت مویسرگرم هیخودش که بارها گفته بود من فقط براش  اره

 ... دیگزیککشم نم

اونو تو  یبرداشت سمت هاکان . موها زیانداخت و خ یبه طرف روی... با خشم زنج ستین الشمیخ نیهاکان ع دید یوقت رهیضم

 دیچنگ گرفت سرشو به عقب کش

 تو بود اما به حرفش اوردم ... نیع زتمیهمه چ یرمزو بگو ... توله سگ ...اون پدر ب_

 .. ارمیبه حرف م .. تورم یهم توله همون تو

 پدر .... سگ

 عیدستاش ازاد شد و سر دمید هویاسم پدرش فکش منقبض شد . خشم همه وجوشو به لرزه انداخت .. دنیبا شن هاکان

 ضامن دار منو گذاشت رو شاهرگ اون و رو به فرزام .. یو چاقو رهیانداخت دور گردن ضم

 ... نیاالن تفنگتو بنداز زم نیهرزه رو نکشم هم نیا یخوایاگه م_

 داشت ترسشو پنهون کنه خونسرد گفت یشده بود سع ریکه غافلگ رهیضم

 بکنه .. بزنش... تونهینم یغلط چیتوله سگ ه نینترس ا _

 شد ... انیچاقو نما زیاخش بلند شد .. رد خون از گوشه ت یفرو کرد . صدا رهیچاقو رو تو گوشت گردن ضم هاکان

 گذاشت ... نیتفنگشو زمبا وحشت  فرزام

 ... ایتفنگشو بردار همراه من ب عیسر یستوان نادر _هاکان

 بلند از بس کتک خورده بودم چه برسه به اون کار ... نیاز رو زم تونستمینم ی.. من بدبخت حت گفتیم یچ نیبب

 .. زود باش خوابت برده ... گهیبا توام بلند شو د _یعصب هاکان

 دلم گفتم درد نگاش کردم و تو با

 نیکه از من همچ یقدمم بردار هی یتونستیم نمیاش و الش شده بود بب ر،یزنج نیو تنت با ا یمن بود یتو روحت ،اگه جا یا

 ... یدار یتوقع

 چند تا مرد مسلح وارد اتاق شدند ... نیح نیهم در

 رو گرفته بود اومد کنارم رهیهمونطور که ضم هاکان

 .. وگرنه شاهرگتو زدم... نیبه افرادت بگو ماس ماسکاشونو بندازن زم _

 بزارن... نی.. با اشاره به اونا فهموند که اسلحه هاشونو رو زم کنهینم یبود هاکان شوخ دهیکه د رهیضم

 وبلند شو ستوان ... ریمنو بگ _هاکان

 دلت به رحم اومد ... کمیبابا انگار  نه

 ... گهی. بلند شو د یزل زد یزود باش به چ _هاکان

 کیرو از بغلش در اورد پشت سر هم شل رهیضم یچشم به هم زدن هاکان کلت کمر هیبرداشت سمت هاکان ،تو  زیخ فرزام

 کرد ...
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 افتاد ... نیهاکان رو زم یپا یگشاد شده جلو یبا چشما فرزام

 داد زد نیو خشمگ یعصب رهیضم

 بلند شو ... فرزام .. زمی... فرزام .. عز رسمیفرزااااااامممم، پسرم ... توله سگ به حسابت م_

 ؟ گفتیم یمن چ ینشستم ... خدا خیس رهیضم یافتاده بودم با حرفا نیرو زم حالیکه ب من

 فرزام برادر هاکان بود ؟ یعنیپسرش بود ؟  فرزام

 گفت یبا خنده عصب هاکان

هرزه پست .. چطور دلت اومد ..  یبال روو سر بابام اورد نیداره جلو چشمت پسرتو بکشن ؟ .. هم یحال کثافت ؟ چه ینیبیم_

 ماهانم پسرت بود . منم پسرت بودم .. چرا ... اخه چراااااااااا؟ چرااااااااا

 ؟ چطورررر؟ یخودت پسرتو بکش یبا دستا ی؟ چطور تونست یزجه نزد یماهانو کشت یوقت چطور

 ...دینال رهیضم

 شو ..خفه شو....من .... من مادر ... خفه

تا اونم بشنوه .. پس  یسر قبر ماهان بگ دیبا یبگ یخوایم ینه . هر چ نجایتو دهنش و گفت حرف نزن ..ا دیبا مشت کوب هاکان

 خفه شو ...

 ...کردیو فرزامشو صدا م زدیپر خون بود ضجه م رهیضم دهن

 رو به من داد زد هاکان

 .. اون اسلحه رو هم بردار.... ای... بلند شو دنبالم ب یلعنت گهیبلند شو د_

 مسخ بلند شدم اسلحه فرزامو برداشتم ...دنبالش راه افتادم . یادما نیحرفش ع نیا با

 شدن نداشتن ... کیجرات نزد رهیضم یادما

 یصدا رونی.. از ب میرو پشت سر گذاشتو راهرو ها  میعبور کرد رهیضم ی...از کنار ادما داشتمیکنار هاکان قدم برم یسخت به

رمق در  یدرو باز کن ... ب _... هاکانمیرگبارا رد ش نی.. حاال چطور از وسط ارنیما درگ یروهای. معلوم بود با ن ومدیم یانداز ریت

که  ینیرو انداخت تو ماش رهیضم عیولو شده بود ... هاکان سر نیبزرگ و کنار زدم... چه خبر بود ... جسد بود که رو زم یاهن

.. با دیخودت و برسون به بچه ها اوناهاشون ... مراقب خودتون باش_باهاش اورده بودنمون درم روش قفل کرد .. رو به من .. 

 عیکه بخاطر تو خوردم ... هاکان سر ی، اونم بعد اون همه کتک یباش بزارم تنها بر الیخ نیکجا .. به هم_ _حال طلبکارانه گفتم

. اومد حرکت  کنمی. مطمئن باش کتکاتو جبران م گردمیتموم شه برم کهیزن نیبرو جوجو من کارم باا _شد و گفت  نیار ماشسو

که  ییشو ..زود .. اونجا ادهیها ... پ بچه شیگفتم برو پ _زد رو ترمز .  یباال ... هاکان عصبان دمیدرو باز کردم پر عیکنه سر

بزنه تو گوشم اما  خوادیان فکر کردم م هی دمی.. هاکان با خشم خم شد طرفم ترسرمینم منم گفتم_... ستیتو ن یجا رمیم

 نکه به سمتمو نییپا امیتا خودم با لگد نداختمت ... بغض راه گلومو بست اومدم ب نییبپر پا_در سمت منو باز کرد  دمید

رگبار  ریزوزه رد شد .. هاکان پاشو گذاشت رو گاز و با سرعت از ز یفشنگ با صدا هیشد . درست از بغل گوشم  کیشل

بودم که  یریتو دور زدن بسته شد ...منم مسخ شده سر جام نشسته بودم ..هنوز تو شک اون ت نمیمسلسل گذشت . در ماش

 رونیقرار بود تا ما ب دن؟یشبچه ها عقب ک یعنی...  بندنی... دارن دروازه رو م ایلعنت –از بغل گوشم رد شده بود ... هاکان 

حال و روز  نیمنو با ا یخواستیانفجار ؟.. اونوقت تو م_گاز داد . با حرص گفتم  شتریحرف ب نیانفجار راه نندازن... با ا مینرفت

حرص چرا  گهی. پس د یدونیخوبه خودتم م_با تمسخر  نندارم .. هاکا می..ارزش میسرگرم هی... البته من که فقط  یاونجا ول کن

درست پشتن سر ما بچه ها اونجا  میاومد رونیب ی... از اون دژقلعه ا نییپا ارمیتو اون لحظه فکشو ب خواستیدلم م ؟یخوریم

چنگ زدم ....  نوهاکا یترک برداشت و من با ترس بازو نیماش یها شهیبود که ش ادیانفجار اونقدر ز یرو منفجر کردند.. صدا

نشده  یاالن در چه حاله، سالمه . ؟. زخم وشاین دونستمی. نم زدینگفت ... دلم شور م یزیچ یپر تمسخر به من انداخت ول ینگاه

 هیاز  شی.. فضا اطراف سر سبز و ارامش بخش بود . انگار نه انگار چند ساعت پ میاومده بود رونیب ی؟ از جاده کوهستان

رخ اخموش  میبه ن ی... نگاه می. هر دو غرق در سکوت به جاده چشم دوخته بود.. میسالم به در برد نمهلکه خطر ناک جو

نداره .  یبه تو ربط -هاکان ؟یبد لیرو تحو رهیضم دیمگه نبا یریم یپس کجا دار_نه  _هاکان گاه؟یپا میریم میدار _انداختم 

 یعنیدوختم ..  رونیگفتم حرف نزن ... سرخورده نگاهمو به ب _ناما اخه هاکا_... نیبش ریحاالم ساکت شو و برا خودت بگ

تو که _... با اکراه گفتم  نهیخودش اونو بکشه ..اره من چه خلم ..خوب معلومه که قصدش هم خوادیبره؟ نکنه م خواستیم

. اون  یدینبر فهمکلمه مادرو جلو من  گهید _....هان؟ با خشم به سمتم برگشت یدستتو به خون مادرت الوده کن یخواینم

 نیاز ماش یبگ گهیکلمه د هیخفه شو فقط  _. خون اون تو تو رگ ... هاکان یباالخره که چ_... ستین یاسم نیهمچ قیکثافت ال

ننه اشو بکشه ..  خواستی... باز بغض راه گلومو بست صورتمو ازش برگردوندم.. اصال به من چه که اون م رونیب کنمیپرتت م

به بچه و شوهر خودشم رحم  ی. کم ادم کشته .. حت رهیحقشه بم فهیضع نیپا تهش؟ بزار بکشه .. اصال ا ودمب ازیاخه من سر پ

 دینه هاکان نبا دیچیپیتو گوشم م یی... اما باز صدا سوزهیزد تو تن و بدنم ... اخ که هنوز زخمتام م راینکرده .... کم با اون زنج
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 ادهیو نگه داشت... پ نیفکرا بودم که ماش نیاون زن قاتل و ادم کش باشه .. تو ا اگه یدستشو. به خون مادرش الوده کنه حت

مجنون تنومند به  دیدرخت ب ریغرق گل و چمن ز ی... دو تا تپه خاک میدره بلند بود هی یدرست باال نییشد . منم اروم اومدم پا

اوردمت  ای... بنجایا ایکجا کثافت .. ب_... دیرس شمهاکان به گو نیخشمگ ی... حتما قبرپدر و برادر بود . صدا خوردیچشم م

خودشو  کردیروح تقال م یبه خون نشسته اما سرد و ب یبا چشما رهی.... ضمشونیکشت یرحمیکه با ب ییپدر و ماهان ...کسا دنید

 نیبب _... هاکانبراق ی...پرتش کرد رو دیکشیاونو چنگ زدو به سمت قبرام یاز دست هاکان نجات بده .. اما هاکان محکم موها

داد زد  رهیضم ؟یخودت اونا رو بکش یبا دستا یشوهرت... حاال بگو .. جلو خودشون بگو چطور تونست نمیقبر پسرته .. ا نی...ا

خالصت  یراحت نیبه هم یفکر کرد _کرد  ی؟ پس بکش خالصم کن ... هاکان خنده عصب یکه بکش نجایا یاوردیمگه منو ن_

بهشون بگو ..ازشون طلب عفو کن ... از  یمونیبگو که پش _کمه ... دوباره با خشم داد زد  یلیبرات خ ردنبار م هینه ، کنم؟یم

مثل تو حروم کرد ..طلب بخشش کن  یزن پست و هرزه ا یبه پا شویهمه سال عاشقانه زندگ نیپدرم که ا

تو  یمحکم یلیکنه اونه نه منننن.... هاکان س شطلب بخش دیکه با یمنو تباه کرد...... کس یهرگز.....اون بود که زندگ_رهیضم

ارزو ها داشتم ...اما پدرت به  میمنم عاشق بودم ... منم واسه زندگ _رهی... اون عاشقت بود کثافت ... ضمدیکوب رهیدهن ضم

کنم و  واجکشت... بعدم مجبورم کرد باهاش ازد مویمن عشقمو، روحمو، همه زندگ یچشما یزور منو از عشقم جدا کرد .. جلو

روز  هیخودش قسم خوردم که  یشما توله سگا رو پس بندازم... ازششششششش متنفففرم ...قسم خوردم ..جلو

شد با مشت ولگد افتاد به جون  ونهیحرفها د نیا دنیزنم زخم خورده بود ... هاکان با شن نی... خدا جون پس بگو اکشمشیم

 -رهیپست فطرت ؟ ضم یچرا اونو کشت یپس ماهان چ ومدیبدت م درم... از پیگیکثافت...دروغ م یگیدروغ م _ رهیضم

مثه _...  دیاونوسرشو به شدت عقب کش یاتفاق بود ...باور کن .... هاکان چنگ انداخت تو موها هیکارو کنم  نیا خواستمینم

 نی. خستم از ا..پس بکش خالصم کن..منوبککککککششششش... گمیاره .. دروغ م_ رهیحرومزاده... ضم یگیسگ دروغ م

.... ی... درست همونجور که اونا رو کشت کشمتیمعلومه که م _نشونه رفت  رهیو به سمت ضم ی.. هاکان کلت کمر یزندگ

 کیشل ری...ت میافتاد نیکا رو کنه، تعادلش به هم خورد هر دو رو زم نیا ذاشتمیم دیروش نبا دمیکنه... پر کیخواست شل

 یکنیم کاریچ _بودم ..  دهیکنه بهش چسب نیکرد ... هاکان منو با غضب هل داد عقب اما من ع اثابت ینامعلوم یشد اما به جا

..اونجا به حسابش  گاهیپا مشی.. بذار ببریمادرتو بکش دیتو نبا_گوله حرومت نکردم...  هیاحمق .. گمشو کنار ... گمشو تا 

لحظه چشمم افتاد  هیهمه زور و از کجا اورده بودم ...  نیا ونمدیبودم ... نم ری... همچنان با هاکان درگکنمی.. خواهش مرسنیم

منو ببخش ماهان ...مادرتو ببخش پسرم... هاکان از حواس _..  زدیازقبرا و بلند زار م یکیکه خودشو انداخته بود رو رهیبه ضم

تفنگ از دستش افتاد با  زدمدستش  رینشونه رفت.. با لگد ز رهیبه سمت ضم ستادیمن استفاده کرد هولم داد کنار ا یپرت

 _شده گفت  دیکل یدندونا نیبلندم کرد چسبوندم به درخت و از ب نیامو گرفت و از زم قعهیبرداشت سمتم  زیخشم و نفرت خ

لحظه منو هاکان بهت زده سر جامون خشک  هیبلند شد .  کیشل یتو رم مثل اون ماده سگ سقط کنم ؟ هان ... صدا خوادیدلت م

گردوند ...  رهیهاکان هاکان اروم دستاش از لباسم شل شد و کنارش افتاد ،سرشو اروم به سمت ضم _دمیال.... ن میشد

رنگش با  یتونیز یقبر ماهان افتاده بود ... چشما یبا سر شکافته ،غرق خون رو رهینگاهشو وحشت زدشو دنبال کردم ... ضم

لرزون به سمتش رفت... اشک  یبود ... هاکان با پاها روببه خون نشسته در حال غ دیگنگ و مبهم به سمت خورش ینگاه

رو تو اغوش گرفت  رهیشد ... جسد خون الود ضم ریبرجسته اش سراز یگونه ها یبه رو شیتونیخوشرنگ ز یاز چشما صدایب

کنه .. اروم به  گذاشتم با مادرش وداع یا قهیشده بود .. چند دق داریمادر.... انگار تازه از خواب ب_گفت  یخفته ا یبا صدا

 نکهیبخاطر ا دونستمیممنونم ... م _هاکان... هاکان... سرش و بلند کرد _سمتش رفتم .دستمو گذاشتم رو شونه اش.. 

 یرو با دستا رهیکمکش کردم بلند شه ... قبر ضم یحرف چیه یحرف زد ... ب نینذاشتم دستش به خون مادرش الوده شه ا

زار به  شهیکامال غروب کرده بود که ما از اون جنگل و ب دی... خورشمیگذاشت شیتو خونه ابد نوو او میکنار قبر ماهان کند یخال

 یکه درد تن و بدن زخم میجوروا جور شد یاتفاقا ری... هر دو ساکت غرق در افکار مبهم خود ....اونقدر درگمیرفت گاهیسمت پا

چالغم  ی... عالوه بر پا دادنیبودم کم کم دردام خودشونو نشون م اروم نشسته نیرفته بود ..اما االن که تو ماش ادمیو کوفتم 

شده  دهیکوفته و خراش امرزهیمنظورم همون خدا ب دی، ببخش خبریاز خدا ب رهیضربات اون ضم ریتنم ز دی،دنده ها و پوست سف

هاکان بود  ؟یدرد دار _.. .شهیپوست واسه ما پوست نم نیا گهی،نه د دمیخشک شده زخمام کش یخونا یبود . اروم دستمو رو

 ستیتوش ن یاونو که شک _نه پس ازار دارم ..  _ ؟یدرد دار گمیم_زل زده بود به جاده.  میبه من نگاه کنه مستق نکهیبدون ا

... جوجو... انگار داره  نیزنیلفظ مسخره صدا م نیبار اخرتون باشه منو با ا _... با حرص گفتم  یمرضم دار دونمیجوجو ، تازه م

 یشیم یعصبان یجوجو وقت یدونی...م یه یعصبان یچه جوجو یوا _خنده اش بلند شد  ی... صدا زنهیدختر بچه حرف م با

اسم مسخره صدا نزن ،من اسم دارم اونم ستوان ناتاشا  نیگفتم منو با ا _.؟ کفرم در اومده بود داد زدم ... یشیتر م یخواستن

 یاسباب باز خوادیدوست دارم ، دلم م_به قهقه شد  لی... خنده اش تبد گهید مارهر کوفت و زهر  ای..نه جوجو ..  هینادر

همه  نیبدبخت ،ا یناتاشا یدی... د دیمن ... باز هر هر خند یغیکوچولو... جوجه ت یصدا کنم ... جوجو ..جوجو ینجوریخوشگلمو ا

.  دمی... در حد انفجار بودم ..حاال نشونت م یرم.. سرگ یاسباب باز گهیاما باز بهت م یتن و بدن چاک داد یواسش سگ دو زد
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ابروشو  یکتای...  کنمیصداتون م ینجوریبه بعد منم ا نیاز ا یکنیخرووووس ، بزغاله ، اردک ،کالغ خوبه ؟حال م _داد زدم.... 

رو از زبون  "ییطال یجوجو"که لقب  هیهر دختر ی،ارزو کنمیادب . من دارم بهت لطف م یب یجوجو یا _ دیکش یداد باال و سوت

 دی... بلند خند دیلطفا بکن نیبه همونا که محتاج لطفتونن ،از ا دی. بر دیلطفا به من نکن نی، ازا دیلطفا ، لطف کن _من بشنوه .... 

از  دیبا_با حال بود .. چپ چپ بهش نگاه کردم که باز گفت  یلیبگو .. خ نویبار پشت سر هم ا 3... جان من  یعجب جمله ا_

به همون جوجو...  دمی. اونوقت لقب تو رو م شهیکدومشون برنده م نمیجمله رو پشت سر هم بگن بب نیدخترام بخوام ا تدوس

چشم دوختم ... خسته  یصورتمو ازش برگردوندم به اسمون مهتاب ی... با نگاه غم زده ا یمونیمن م یتا اون موقع تو جوجو یول

تن له شدم در بره .. اما هاکان  نیا یحرف قشنگ که خستگ هیخواست،یمحبت م لمهمه کل .. اخه منم ادمم، د نیبودم از ا

کوچولو... قهر  یجوجو ... جوجو _شد ...  ریاز چشمام سراز یقطره اشک اریاخت یدار ... ب هیو غرورمو جر کردیهمش مسخرم م

. تا ترمز کرد  میبود دهیرس گاهینکردم ... به پا منگاهش ی. جوجو... جوجو منو نگاه ... حت دمینم ی.. باشه لقبتو به کس گهینکن د

و به سرعت به طرف خوابگاه رفتم ..  نییپا دمیشم . بازومو گرفت . محکم پسش زدم و پر ادهیپ نیخواستم از ماش تیبا عصبان

 یکه دست مشدیاعتنا بهش داشتم داخل م ی... با تو هستم ستوان.. ب یستوان ... ستوان نادر_ ومدیصداش از پشت سرم م

 کاریچ _ رونی... نفس حبس شدمو دادم ب دیبلندم کرد .. اخ که درد دنده هام، امونمو بر نیشدو از زم دهیچیدور کمرم پ

از جونم  یخدا جونم ... ولم کن ... چ ی.. آ یآآاااا_کردم  یکرد از درد ناله ا ادی... فشار دستشو ز نییاحمق .. منو بزار پا یکنیم

من پاداش _..  یکه به خاطر من خورد ییپاداش کتکا نینکن .. ا قیج قیج یزخماتو ببندم..پس الک دیبا _کان...؟ ها یخوایم

... داشت منو با خودش نهیبیم یکیهم هست .. بزار برم االن  وشای.ن امی...الزم نکرده خودم از پسش بر م نمیبب دیبا وینخوام ک

 یتو رو با سرو کله زخم گهیبار د هیکرده اگه  دمیجونتون تهد وشاین نیهمعمرا ، _.. هاکان بردیبه سمت ساختمون خودش م

که  ی..نبود ترسمیمعلومه که م_هاکان  یترسیو م یبریحساب م یلیتو رو خدا ؟ نه که تو هم ازش خ _.. رسهیحسابمو م نهیبب

 یناتا گهیبار د هیاگه "...  دادیخودت خشن گرد کرده بود و انگشت خوشتراششو برام تکون م نیچطور چشاشو ع ینیبب

رو با حالت  نایفهم شد سردار؟ ا ری..ش".ارهیحالتو جا ب مسارمونیبابا ت گمیم یبرش گردوند یو زخم تیمامور یمنوسالم برد

گفته بود قربونش برم... خندمو  یزیچ نیواقعا همچ وشاین یعنی شدیگفت... خندم گرفته بود باورم نم وشایزنونه درست مثل ن

بهتون نداشته باشه سردار ...حاال منو  یکار دمیقول م _ رهیبگ یباز منو به باز ذاشتمیم دیباز اخمامو تو هم کردم نبا خوردم

جوجو و زهر مار _قولم بزنم جوجو ... باز گفت جوجو  ریمرد هو قولش .. عمرا ز گهید نه د _داغونم هاکان یلی. خ نیزم نیبزار

بگو  ایادب حرف بزن .  یبگو تو و ب ای گهید نیهم _هاکان ه؟یمنظورتون چ_معلوم کن جوجو  ودتبا خ فتویتکل _... بزغاله هاکان

زبونت عقل  دونستمیاا نم _نثارتون کنه ... هاکان یدست زبونمه که تو اون لحظه چ گهید نیشرمنده ، ا_شما و با ادب باش 

... وارد  کردمینداشت ...فقط خودمو خسته تر م ییراه به جا کردمیتقال م یمنو ... هر چ نیی.. بزار پا یحاال که دونست _داره .. 

 یکنیم کاری...چ یوا _اب گرم و باز کرد ...  ریش هویدوش  ریراست منو برد تو حمام ونشوند تو وان ، ز هی...  میساختمون شد

چشم ،االن اونم برات  _گفت  یموز خندهکه زدم شکه شدم هاکان با  یاز حرف هویتو ..  نیا ی... چرا منو با لباس گذاشت وونهید

فکر کنم زبونت  _... هاکان ناینزد نی...دست به من زد یغلط کرد_.. دست برد طرف لباسم.. دستشو پس زدم ..  ارمیدر م

 نداره .. برو ی.. اصال به تو ربط یپست یلیخ _کردم ...  ارتیز کلیرفته که قبال همه ه ادتیعقلش قات زده . بعدشم انگار 

جوجو  نیکرده...آه کن ..افر یقاط ماشیکنم انگار واقعا س نهیبزار زبونتو معا _ دی.. بلند خند یزد دیمنو د ی..غلط کرد رونیب

 یا_سرم ... هاکان یووواااااا_حمام.  وارهیبکشم که سرم محکم خورد به د رونی. تا چونمو از دستش ب دمی... سرمو عقب کش

که سر خوردم  رونیب امیطاقتم تموم شده بود بلند شدم خواستم از وان ب گهیادب سرتق.... د یب یجوجو یجزا نمیجانم ... ا

 رید بگ _دستمو از رو سرم پس زد  یافتادم تو وان و محکمتر از قبل سرم خورد به لبه وان .. اشکم در اومد .. هاکان عصب

 یمثال چه غلط_...  گمینم یچیبهش ه ی.. .. هرچ ینکرد شخودتو اش و ال نیاز ا شتریتموم کن تا ب اتمیمسخره باز نی،ا نیبش

... هاکان رمیمن م ای رونیکن . حاالم برو ب ی.. هان؟ دستتو بکش .. برو دوست دختراتو که عقده دارن دست مال یبکن یخوایم

بلند شدم  تیعصبان با نهیپر خراش و کبود و بب کلیه نیا خوادیاالن دلش نم یا گهید یمرد چینترس مطمئن باش نه من نه ه_

دندم _بودم  یبکن ... عصب یخواست ی، دنداتو که جا انداختم هر غلط نیبش ریبگ _داد زد  یگمشو کنار بزار برم ... عصب_

حاال _....  نیاز هاروارد گرفت تونویمدرک پزشک دونستمینم دیببخش _سادست ... هاکان یکوفتگ هی.. فقط  ستین شیچیه

که تا گردن تو اب فرو رفتم... اخ بازم درد تو تمام قفسه  یطور نییرو شونه هام گذاشتو فشار داد پا دستاشو یبدون ... عصب

برداشتم  یدست از لجباز گفتیخوب مرض نداره دروغ بگه که ... حتما راست م گفت؟ی... نکنه واقعا راست م دیچیام پ نهیس

کمرم  ریدستشم ز هی.  رهنمیپ ری... دستشو برد زدمیخواب نحرکت تو وا یگذاشتم زودتر کارشو انجام بده ... اخمالو ب

شدم .. چشمامو بستم وبا دستام سفت لبه وان نگه داشتم ... اروم اروم داشت  یحال هیگذاشت... از برخورد دستاش به بدنم 

 گفتیم یبندازم... هر چ شجا تونمینم ینجوریخودتو شل کن ... شل کن ا _.. از درد لبمو گاز گرفتم... هاکان دیمال یپهلومو م

... کردمیدوباره عضله هامو سفت م ادیجاش بندازه از ترس درد ز ومدیاما تا م کردمیذره خودمو شل م هینداشت ..  دهیفا

بوسه تنم شل  نی.. از شک ا دیلباشو رو لبم گذاشت ،محکم و پرحرارت بوس هویکرد، دوباره خودمو سفت گرفتم  یدوباره سع
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داغ هاکان صدام تو گلوم خفه شد ... چشام پر  یزدم که بخاطر لبا یبلند غیج د،یچیتو دندهام پ یدیدرد شد هشد و وا رفتم ک

خوب تموم شد .. حاال راحت _گفت  یزل زد به چشمام و با خنده مبهم شیتونیاشک شد . اروم لباشو برداشت .. و با اون نگاه ز

پس _ دم؟یگفته من تو رو بوس یک_؟ هاکان یدیمنو بوس یبه چه جرات_...  کنماتم پانسمان  گهید یتا زخما رونیب ایربیدوش بگ

درمورد افراد سرتق  یخاص پزشک کیتاکت هیفقط  نیا_ رفتیبود؟ هاکان همونطور که با خنده به سمت در حمام م یچ نیاالن ا

 دهیوان خواب ی... مسخ شده تو ی.. لعنتکه به در بسته حمام خورد . دمیمشت اب به سمتش پاش هی تیو لجباز بود ... با عصبان

؟ حوله و لباسم واست گذاشتم پشت در ... اروم از  یاون تو ؟ زنده ا یکنیم کاریچ _در منو به خود اورد ...  یبودم که صدا

به  کردیرغبت م یکدوم مرد گفتیبود .. راست م ی...بدنم پر خراش و کبودستادمیحمام ا یقدر نهییا یجلو رونیوان اومدم ب

 یدرو باز کردم حوله و لباس و برداشتم ... خوبه لباس ارتش یگرفتم . .ال نهیدرب و داغون نگاه کنه؟ چشم از ا کلیه نیا

و از ساختمون خارج شدم وبه  رونیصدا از حمام اومدم ب یگلگشاد اونو بپوشم... ب یلباسا خواستیزنونه بود ..اصال دلم نم

... هنوز به فتهیبارم نگاهم بهش ب هی یحت گهید خواستیحرفاش افسرده بودم که دلم نم قدرازسمت خوابگاه راه افتادم.... اون

 _شدم...  دهیدرخت چنار به گوشم خورد .. کنجکاو به اون سمت کش ریاز ز یو ناله ا هیگر یبودم که صدا دهیخوابگاه نرس

خود  یجا گهیبدم،بابا که د یباشه ،اخه جواب مامانو چ هسرت اومد ییشده ،نکنه بال زهیر هیقربونت بشم .. ، دلم واست  ییکجا

ادم شم ...  دمیو سالم برش گردون من قول م حیبشم صح تی؟خدا قربون بزرگ یمواظبش باش یعرضه نداشت گهیدارد نم

 الغوزی ونا یمو از سرت کم شده باشه موها هی... بخدا اگه  دمیقسم م غمبرهیو پ ریامامزاده و پ یتو رو به هرچ میاوس کر

چطور عکس منو گرفته داره واسم اشک  نیخودم بود . فداش بشم بب یویونی... ن کنمی، کچلش م کنمیو نخ نخ م شرفیب

 ه؟ی... ک مسارمیجد بابا ت ای_تو هوا  دیباال پر هیرفتم کنارش از پشت دست گذاشتم رو چشاش  نی... اروم پا ورچزهیریم

مگه از بسم اهلل  گهی. برو د هیفوت کرد تو هوا ... دد ک میبسم اهلل الرحمن الرح _با ترس  وشایاما جوابشو ندادم ... ن دمیخند

کو گوش  یشیم یدرخت مرخت نتمرگا جن ریز ینصف شب گفتیمامانم م یها ...ه هیخاک تو گورم عجب جن نترس_..؟  یترسینم

 یمرض ، ا یدرد ، ا یا_خنده ...صدامو شناخت  ریز زدمبلند  رمینتونستم جلو خودمو بگ گهیگفت د نویشنوا ...غلط کردم خدا ا

و  شدیکه خودکارت جوهرش تموم م ی.. ا یکرد رمی.. ده سال پ یتو که منو نصف عمر کرد یریدرمون بگ ی، درد ب یریحناق بگ

چه خبرته  یاو_ شافتاده رو بند چرت و پرت گفتن زدم پس کل دمیکه .. د ی... ا یکردیبرگه اعزاممونو امضا نم ریوقت ز چیه

من به گور تو و اون عشق گور به  _ ویچپ نگام کرد ن وچپیشد پس؟ ن ی، چ یزدیبال بال م دنمیواسه د یاالن داشت نیهم

که چشم به راته؟ اوه چه  یجهنم دره دار نیخواهر بدبخت تو ا هی یگیبود تا االن هان؟ نم یگل ری.. کدوم ز دمیخند تیگور

موهام  کی...دماغشو نزد یپ ن پ فقط تو بلد _دهنشو کج کرد  وی... ن یدل نگران بش یتوهم بلد گارنه ان _توپش پر بود .. 

با اهنگ شروع کرد به حرف زدن اومدم تو پادگان، به شوق تو به خوابگامون  هویبهم زل زد  رانهی... با نگاه مچ گ دیکرد و بو کش

تنگ  اشیمسخره باز نی؟ اخ که چقدر دلم واسه ا یکجا ؟ حموم رفته بود ؟یک ... بگو بگو ... راستشو بگو بایسر زدم اما نبود هی

 یتونیتف دارت م یماچا نی... فکر نکن با ا گهیااا بسه د _وشایشده بود محکم گرفتمش تو بغلم و تند تند لپاشو ماچ کردم ... ن

قالب  هیبا  دیبه سرش...اونوقت من بدبخت با ههم زد ییخوشبو یحموم ؟ چه شامپو ی،کجا رفت یبا ک نمی..زود بگو ببایخرم کن

 ینگو که خونه اون مادرش پدرش را کشته بود _وشای... ن یخوب بدون دیتو که با _... یصابون گلنار سر کنم ....د بگو کجا رفت

گذاشته ..  ثرا اتیرو شرم و ح یلیافغانستان خ نیا ی،اب و هوا دیچشم سف یا _وشاین یپرسیم گهی،پس چرا د یدونیتو که م_

 یبوده که خودت اب داد یدسته گل نیخجالت بکشم . در ضمن ا یواسه چ_... یدیرنگ به رنگ شو بگم خجالت کش کمیحداقل 

منظورم همون _دسته گل که بخوام ابش بدم ...  هیچه برسه به  دمیند نجایشاخه گلم ا هی،من  یگیچرا دروغ م_وشای... ن

منو زخم و  گهیبار د هیاگه  یتو بهش نگفت یعنی_کدوم حرفا . بهتون بهم بسته به خدا ..  _اوشی. ن یکه به هاکان زد ییحرفا

بزنه  ی... بهش گفتم اگه به تو حرف نمشیاه اه پسره دهن لق .. بزار بب _وشاین ؟یرسیبرگردونه حسابشو م تیاز مامور یلیز

 _وشایکجااااااااا؟ ن_هاکان .. دستشو گرفتم و گفتم  ختمون... راه گرفت سمت سا کنمیم شی....االن حال کنمایپوست از کلش م

نه که تو هم  _.  هیکیعمرا ، حرف مرد _وشایگلم .. ن ایحاال تو کوتاه ب _...  رمیبرم حالشو بگ خوامی. بزار م گمیم یفکر کرده الک

 یتو هم ترگل ورگل ترن ... جد وگذشته خواهر االن اکثر مردا از من  لیبیو س شیدروره ر _وشاین یدار بلیو س شیر یلیخ

 _وشایکلمه راجع به هاکان بشنوم .. باشه؟ ن هی یحت گهید خوادیخستم .. دلم نم یلیحوصله ندارم .. خ گهیبسه د وشاین_شدم 

 _ رش؟یانگشتت زده بعد زده ز _وشای... ن_کرده ؟  انتیبهت خ_وشایبشنوم .. .ن یدربارش حرف خوامیگفتم که نم_شده ؟  یچ

بودم ..تا سرم رو  دهی.. مدتها بود مثل ادم نخواب می... به سمت خوابگاه رفت یزنیباشه بابا ، چرا م _وشاین وووشششاوین

.  گاهیاومده پا یخاتون گل نیکنه . باز ا ریخدا به خ _وشای. ن میباش بلند شد داریب یشدم ... با صدا هوشیگذاشتم رو بالشت ب

 کاریچ یگیم _ وشاینداره ... ن تیتو ادم باش اون کار _...  رهیامروز پاچه ما رو نگ دهیرشت نیتا صلوات نذرت ا 12خدا جون 

پاشو تا بهونه دستش _ناتاجونم...  ادیدلت م _وشای... ن طونکاشیاره اما از نوع ش_..  دیکنم خوب؟ ...خدا منو فرشته افر

 یبود داشت سخنران ستادهیبا ابهت رو سکو ا شهیهم مثل.... خاتون  یتو صف صبگاه میرفت عی.. سر هی.. واسه تنب مینداد

شد  داشیهاکان از کجا پ دونمینم دفعهی..  یتشکر و قدر دان یدر پ یپ یتایدر مامور تشونی.. از بچه ها بخاطر موفق کردیم
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 ای _وشایجلو ... ن دییایب ینادر یستوانها _انداخت و گفت وشایبه من و ن یگفت .. خاتون نگاه یزیچ هیاومد کنارش در گوشش 

...  میتو گوشش خوند ... با اکراه به سمت پلکان رفت یمارموز چ نیا ستیباز چشمم مارو گرفت .. معلوم ن نیا میاوس کر

در  دیکه بتوان میبده ینظام تیشما را چنان ترب میخوشحال هستم که توانست_به ما انداخت ..  یدر هم نگاه یخاتون با اخم ها

درجه شما را  تانیکمک وهمراه نیبه خاطر ا ". دیکن یکم رسان یبه سردار شجاع ما سردار هاکان یو دشوار ختس اتیعمل نیچن

هر  شیکه گفت ن نوی... ا میدر نظر گرفت تانیبرا یقیتشو یهفته مرخص کیو  میدهیارتقاع م "سروان "به "ستوان تمام "از 

داد و بلند گفت درور بر  یم خدا جون .. دمت گرم رو به ژنرال سالم نظامینوکرت _لب  ریز وشایدومون تا بنا گوش باز شد .. ن

رو به ژنرال انجام دادم و  یباز دسته گل اب نده .. منم سالم نظام رهیژنرال .. .مرگ بر ... اروم زدم به پهلوش تا خفه خون بگ

اعتنا سر جامون  ی.. اما ما ب شدیم دهیبردم تو صف.. بخل و حسد تو چشم تک تک دخترا د دمیرو گرفتم کش وشایدست ن

 نیا خواستیاومد باز با هاشون دهن به دهن شه نذاشتم .. دلم نم وشای.. ن دمیکنار گوشمون شن ییوز وزا هی..  میستادیا

 بیعج یرو حس کردم . سرم و اوردم باال هاکان با نگاه ینگاه ینیداشتم .. سنگ اجیبهش احت یلیاز دستمون بپره ... خ یمرخص

گرفته شه ... صف که تموم  یدوباره دلم به باز خواستینگاهمو ازش گرفتم .. دلم نم تفاوتیو ب عیشده بود .. سر رهیبه من خ

صلوات نذر کنم..  مینیخاتونو بب نیا میباشه هر وقت خواست ادمی... شیاخ_وشای... نمیرفت یشبیشد . به سمت همون درخت د

 پرونهیدخترا م نیدرجمونو، تو افتاب داره برق از کله ا نیامروزو سروان ناتاشا؟ بب یاله معجزه یدیمگه ند _وشاین ؟یواسه چ_

رو که  یناتاشا مرخص یخوشگلو ازمون بدزدن ... ... وا یستاره ها نیامون کنن و ا کهیت کهیکه االنست ت هیتو سا میبر ای.. .ب

اونو که بودم  _ وشاین یولو شد یلیخ _بهش انداختم  یچپک هنگا_...  یییچه صفا یهفته با عل هیعشق است.// فکر کن  گهید

با نامزدم  خوامیم هیدرخت و تمام کود و پهناشم تو سرتو .. خوب چ نیا ریخاک ز _وشایخاک به سرت ... ن _... یتو خبر نداشت

منو  مسارمونیاز بابا ت یعل یکه بابا یاز وقت _وشای.؟ نمیکه ما خبر ندار یتا حاال نامزد کرد یاز ک _...  یبرم نامزد باز

که نه بدبخت  یراحت نیبه هم _وشایو منم باور کردم. ن ی،تو گفت یراحت نیاونوقت بابا هم قبول کرد . به هم _کرد.  یخواستگار

من فداش بشم  یکه اله یمامان گل نکهینداشت تا ا دهیده بار خودش با بابا حرف زده ده بارم باباشو فرستاد، اما فا یعل

اونوقت من  ینامرد یلیخ_کرد ... با مشت زدم تو شونشو  شیو سه سوت راض مساریرفت رو مخ بابا ت یبا چه ترفند دونمینم

نامرد اون عشقته که هر بار که من خواستم دو کلوم بات حرف بزنم با هم گم  _وشاین شم؟ینفر باشم که خبر دار م نیاخر دیبا

بهت دادما . مثال  مویسرم خبر نامزد ریااا چه مرگته تو؟ خ _ ست؟ین تیحال زادیادم ن. زبو اریگفتم اسمشو ن _..  نیوگور شد

 یریبگ افهیغضب واسم ق ریم نیع نطوریجونم ... نه ا وین ویمبارکه ن یبگ یتو بغل ماچم کن یریمنو بگ یخوشحال بش دیاالن با

دادم،  لشیلبخند مهربون تحو هی...  کردمیم یخال وشایسر ن دیدرسته حالم از دست هاکان گرفته بود اما نبا گفتی... راست م

اهان حاال شد .. حاال لپمو ببوس  _وشایگلم . ... ن گمیم کیگرفتمش تو بغلم... تبر دیکن یسالها با هم خوش و خرم زندگ شاهللیا

گمشو برو اونور  _سرش  ولبشو اورد جلو ،زدم ت هویبوس _ میشونیپ _وشای... ن دمیبازم بوس_ببوس  نورمیا _وشاین دمیبوس_

لب هاکان  نی.... حاال اگه ا یو باحال یا یقلبه ا نیدلتم بخواد لب به ا هیهان چ _وشایجونت ببوسه ... ن یرم بده همون عل نجایا

برداشتم و پرت کردم سمتش که خورد  نیسنگ از م هیگفت پا گذاشت به فرار منم  نوی... تا ا شیجونت بود که از جا کنده بود

برو تا دوباره نزدمت _...  رسمی،حسابتو م ادیب ی... بزار عل یکوندی... کمرمو ش یلیتر ریدستت بره ز یاله _وشایکمرش ... ن وت

نه  _وشایرفتم کنار ابشار ... ن یچند روز هی دمیتنها باشم...شا خوامیبرس که اصال حوصلتو ندارم ... م تی....برو به نامزد باز

 تیهاپول ادیب یپلنگ رگاویش هیتنها باشم ... اونم کجا ؟تک وتنها تو جنگل... بعدم  خوامی.. چه غلطا ..م میبرشو با هم  ادهیبابا پ

 دایروزم نشده سرو کلت پ هی... . تازه هنوز  یبزارم تنها بر ینیناتاشا ؟.... تو خواب بب یب مسارویخواهر و بابا ت یکنه منو ب

مدت  هی خوامیبرس برو بچه... منم م تیبرو به نامزد باز _... امیمنم م ی.. هر جا بر ا.. عمر یگم گور ش یخوایشده ...باز م

... حاال  زمیعز ارمیروح و روانتم سر حال م _وشایبه هم ... ن ختهیخستم...روح و روانم پاک ر یلیواسه خودم خلوت کنم ...خ

 یبه سو شی. پ رمیبگ نیماش یجمع کن تا منم از عل ونولمیخوب پس برو وسا _وشایاالن ... ن نیهم _. م؟یبر یخوایم یبگو ک

قلمو شرمنده من قول  هی نیا _وشای...ممکنه به هاکانم بگه... نمیبر زارهی... بفهمه نم مایریبش کجا م ینگ_عصر حجر ...  یزندگ

 دونمیاگه به هاکان بگه من م بکن اما یخوایم ی... هر غلطلتیخاک بر سر مرد ذل_جونم بگم ...  یدادم ابم خواستم بخورم به عل

 ویکه تا ن نهیو از هاکان دور باشم .. ا طیمح نیمدت از ا هی خواستمیتنها باشم .. فقط م خواستیو تو .... راستش خودمم دلم نم

و به سمت  میگذاشت نیو تو ماش لی.. چند ساعت بعد تمام وسااوردمیبه روم ن یقند تو دلم اب شد ول یکل ادیگفت اونم م

. دستامو از دو طرف باز کردمو با همه  میشد ادهیپ نی. از ماش میدیغروب بود که به ابشار رس بای... تقر میحرکت کرد شاراب

. درختان سرسبز تا خود اسمون  دادیخاک باران خورده م یبو نیهام فرستادم ... زم هیپاک و مرطوب اونجا رو به ر یوجودم هوا

اب ، چلچله گه گاه  یوجود اورده بودند . سکوت ارامش بخش جنگل را صدا ابشاربهاطراف  ییایرو ییو فضا دهیقد کش

مبدل  ییایو رو بایز یالیشکسته وانجا را به خ داشتیپرندگان همراه با دست نوازش گر باد که درختان را به ناز و کرشمه وا م

استوارم . هر چه هستم هر چه  یدارم من درخت هشیشد .. سبز سبزم ر یجنگل بر لبانم جار یبایشعر ز اریاخت ی... ب ساختیم

بر  _...  ی..با توام .. بابا بزار برسم بعد برو تو تب شعر و شاعر ییییالووووووووووووو .ه _باشم چشمه ام پاکم ،زاللم.... 
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 ریراتو بگ یبگ رترو اعصابم و چرت و پ یبر یبخوا یاالن بهت بگما اگه ه نیهم وین_بشمار ...  _وشایخرمگس معرکه لعنت . ن

که رفته پشت سرشم نگاه نکرده  یتا کرد ینجوریهاکان بخت برگشته هم هم نیواه واه ..چه خشن ... حتما با ا _وشایبرگرد ... ن

...  امیاره که م ینکن زمیج یاگه قول بد _وشای... ن نجایا یایباالخره که م _برداشتم سمتش که در رفت ...  زیخ هی.... گهید

عاشق  زمیعز _وشایتو شده ؟ ن یعاشق چ یعل نیاز دست زبون تو، موندم ا_...  شمیراه خونمو بلدم گم نم _وشای. نگمشو .._

... میباز کن شیات دیبا شهیجمع کن که داره شب م زمیبرو ه _اره بابا ...  _وشاینه بابا ن _...  گهیشده د امیبلبل زبون نیهم

 نمی.. بب ینر خواممیچوغ و کوفت .. چوغ و مرض .. م _بره چوغ جمع کنه؟  یگیبه سرگرد مملکت م یکشیخجالت نم _وشاین

حداقل تا  _... با حرص گفتم  نجامیا نی.. خوب من واسه هم یشک دار _وشای.. ن یچند روزو قشنگ زهر مارم کن نیا یتونیم

شاخ و برگ  یاطراف ابشار،کل رفتمچشمت کور ...  _به چشششششششم سرگرد .  یا _وشایچادرو علم کن .. ن نیا گردمیبرم

... نه انگار جز  وشایدرست کردم زدم پشت کمرم و رفتم سراغ ن زومیاز ه یساعت نشده تل بزرگ کیبود ...  ختهیر نیرو زم

رو  یچا یهم راه انداخته وکتر یکوچک شیبود . ات دهیو مرتب چ لیبلد بود ... چادر و علم کرده و وسا گمید یکارا یمسخره باز

رو گذاشتم و خسته و کوفته نشستم رو سنگ  زمایکجا رفته بود .. ه یعنیاز خودش نبود ...  یاماده گذاشته بود ،اما خبر هم

تنها تنها  گهیحاال د_محکم به کمرم خورد .  یدست هویکه  کردمیداشتم کوفت م ختمیدبش واسه خودم ر ییچا هی...  شیکنار ات

تو کمرم  دیو حبه قند باهم ...جست تو گلوم ... افتادم به سرفه محکم کوب ییصداش چا دنیعشق و صفا ... از شن یایجوجو ، م

از پشت دستشو حلقه کرد دور کمرم و  عیکه سر شدمینفس بکشم داشتم خفه م تونستمیکه بدتر باعث سرفه ام شد ... نم

و من تونستم نفس بکشم  رونیدهنم افتاد ب توحبه قند از  اوردیو شکمم م نهیکه به س یمحکم و منظم یبغلم کرد و با فشارا

،  یکنیم یچه غلط نجایا _زدم تو گوشش  یمحکم یلیبرگشتم سمتش و س تمیحد عصبان نی... چشام پر اشک شده بود با اخر

م یباشم ... از زندگ خوامینم یا گهیکوفت زهر مار د چی. من جوجو و ه ستمیات ن چهی؟ من باز یداریچرا دست از سرم بر نم

اروم چشم باز کردم ...  زنهینم یحرف چیه دمی.. د زدمیحرفا رو م نی.... چشمامو بسته بودم داشتم بلند بلند ا رونیگمشو ب

رو با  وین قهی ؟یکشیهوار م ینجوریچته؟ چه مرگت شده ا _درخت اومد سمتم..  هیاز پشت  مهیسراس وشاینبود ... ن یچکیه

هاکان؟ هاکان کجا _متعجب دستامو گرفت  وشای؟ ن نجایا ادیب ی. چرا بهش گفت یخبر داد چرا به هاکان _..  دمیچسب تیعصبان

االن  نینکن ...هم یگمشو .. واسه من نقش باز _شو با خشم ول کردم  قهی ؟ینکنه باز تب مب کرد نمیبزار بب ؟یبود ؟ خل شد

.  گهید یبابا... شورشو در اورد یکدومه ؟ توهم زد نقش _ یعصبان وشایو باهاش حرف زدم ... ن دمشیخودم با دو تا چشمام د

 مهیکارمو نصفه ن دمیرفتم اون پشت گالب پاشون که دادو هوارتو شن قهید 2؟. من همش  دمشیبود پس چرا من ند نجایاگه ا

 بود؟ یچ نیقندرو زم نیتوهم زدم..؟ پس ا گفت؟منیداشت راست م یعنیتو چشاش زل زدم  دیول کردم اومدم ... با ترد

ابشار ...... هوا  ریمواج ز اچهینشستم و زانوهامو بغل گرفتم زل زدم به در نیبه سمت ابشار رفتم .. همونجا رو زم جیکالفه و گ

کردم  هی... گر دیبخشیاطراف م طیو تاللوئ خاص به مح دادینور ماه و ستارها رو به اطراف انعکاس م اچهیبود اما سطح در کیتار

مهربون کنارم نشست .  یبا چهره ا وشایشونه هام نشست . برگشتم،ن یاروم رو یبرام نموند .. دست یاشک گهی.. اونقدر که د

 دونمیاز گلوم بلند نشد ... نم ییکنم . اما جز سکوت صدا یحرف بزنم . خودمو خال خواستیسرمو گذاشتم رو شونه اش دلم م

سره  نیتو دختر ا یبترک یا _.  دیکتفم .. کتفشو مال ی.... واگهیداه بسه _سرمو هل داد کنار  وشاین هویچند ساعت گذشت که 

اونقدر که مخ  _بود... هان؟ با لبخند گفتم  نیسنگ نقدریتوش که ا یبود ختهیر الی...چقدر فکر و خ یسنگ . کتفمو شکوند ای

 غیج وشایجنگل اومد ... ن یاز سمت بوته ها یخش خش یبکنه .. اومد جوابمو بده که صدا تونهیفکرشم ن م یتو حت یفسقل

و پلنگ کجا بود  ریش _باشه اومده بخورتمون .؟ هلش دادم کنار  یگاو پلنگ ریناتا نکنه ش یریبم_تو بغلم .  دیزد و پر یخفته ا

خجالت _...  گهیو پلنگه د ریجنگل . تو جنگلم فقط گرگ و ش گهیم یکیبه  یکیپ ن پ حتما مرغ و خروسه. اخه خره _. وونهید

د بدبخت خودتم  _به من  دیچسب ویتر ..دوباره ن کی... باز همون صدا اما نزدایدیسرگرد مملکت مثال تو با قاتال و دزدا جنگ شبک

 شهیتر م کینزد یزبون ادم نوفهمه ... داره ه یعنی وونهیح نیبا زبون خر کرد اما ا شدیادما . اونا رو م یعنیقاتالو دزدا  یگیم

سرمون  ریخاک و توسر خودت کن خ _ ستادمیبودم اما با خنده هلش دادم کنار و ا دهیخودمم ترس نم؟تو سرت ک یحاال چه خاک

بردار  نیناتا رو از رو زم نیخدا ا یا_..  ری.. بلند شو گارد بگ گهید میکنی... ...باهاش دست و پنجه نرم ممایدید ژهیو یدوره ها

و امنم بود ..  خطری. ب میزدیهمون درخت چنار چادر م ریز میرفتیشد جا .. م م... اخه جنگل ستیکه تا منو قبر نکنه دست بردار ن

گارد با حال  هی....  ومدیو پشت سر من با ترس م گفتیرو م نایناتا ... من هنوز ارزو دارم.. ا کشمتیمو از سرم کم شه م هیاگه 

سالم به _سرهنگ باخنده .  ییییعل _وشایشما ن سرهنگ_ظاهر شد ..  ینیسرهنگ ام هویگرفتم اومدم حمله کنم سمت بوته که 

نگاه  وشایبه ن یکنم ... چپک داتونیگشتم تا پ یشما ،کل نیی. بابا کجا نیخلوت کرد یدنج ینترس ارتش...عجب جا یسروانا

نه؟  دیر شدیکنم ... غافلگ زتونیاومدم سوپرا _سرهنگ کار؟یچ یاومد نجایا یعل _وشاین کنهیم کاریچ نجایا نیا یعنیکردم که 

 _لب گفتم  رینگاش کردم و ز یافتاد ... غضب یناتاشا داشت از ترس پس م نی.اونقدر که ا زمیمعلومه عز_با عشوه گفت  وشاین

 یاز اومدن عل نکهینشون بدم... ...با ا یجلو نامزدم خود کمیااا خوب تو هم.... بزار  _وشایتو؟ نزار دهنمو باز کنم ... ن ایمن 

 _.. . سرهنگ دیبا خواهرم خوشبخت بش دوارمیسرهنگ .. ام گمیم کیبهتون تبر _کردم لبخند بزنم  یاما سع دمدلخور شده بو
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من امشب  نی.. به خاطر هم دینبود شینامزد انیناراحت بود که شما تو جر نیهمش از ا وشایممنونم ناتاشا جان . راستش ن

ببرم..  اهامیحلقه ازدواج ودستش کنم و اونو به خونه رو ییایرو یفضا نیشما و با اجازه شما تو ا یمزاحم خلوتتون شدم تا جلو

مگه  ینجوریروشن . اگه بفهمه هم مسارمونیچشم بابا ت _وشایسرهنگ .. ن دیباش کیرمانت نقدریا کردمیفکر نم_زدم یلبخند

کردم . ازش اجازه گرفتم .  نروش مسارتونمیچشم بابا ت _خونت ..... سرهنگ یببر یریدست دوردونشو بگ ینجوریزارههمیم

اونجام با  رانیا میرفت میازدواج کن نجای..قرار شد ا دیباور کن_و منم باور کردم .... سرهنگ  ی.. تو گفت یکنیم یشوخ _وشاین

ماه عسل بعد  میاجازه داداول بر _گرد شده  یبا چشما وشاین میجشن مفصل برگزار کن هیحضور خانواده هامون و دوستان 

هم که نه .اما رگ خوابش که دستم اومد  یراحت نیبه هم _ زیام طنتیسرهنگ با لبخند ش ؟یراحت نی؟.... به هم میریگجشن ب

دست به  گهیمعلومه د _. با خنده گفتم مسارمونویرگ خواب بابا ت میااا نه بابا ...خوب بگو ماهم بدون _وشایحل شد. ن یهمه چ

... فکر  یپس چ_زد  یخند گنده ا لیچ وشای.. ندیدونیپس خودتونم م _ دیبلند خند دامن مامان گلمون شده.. مگه نه؟ سرهنگ

 نقدریا رانیا میخودم بشم .. . بزار بر یکه قربون مامان گل ی... الهمیدووم اورد یسال با اخالق خشک بابام چطور نهمهیا یکرد

 اچهیکنار در میبر نیایب دیهست یپس معطل چ وبخ _شده ...  زهیر هی شیگل یلپا دنیماچش کنم .... اخ که دلم واسه کش

نفس راحت بکشم  هیمنم  دیبزار تونیسر خونه زندگ دیعقدتونو برگزار کنم ...دست به دستون بدم بر غهیمراسم باشکوه ص

 _وشایاچه نیاونطرف در دیایتو چادر بعد ب دیبهتره اول بر _نگاه انداخت ... سرهنگ یذوق زده اول به من بعد به عل وشای.... ن

..  میدییدست منو گرفت و با هم به سمت چادر دو یبا شاد وشای... ن دیفهمیخودتون م دیاره . بر _تو چادر ؟ سرهنگ  میبر

که اسمش  یو بسته ا نینشست رو زم عیسر وشای.. ن کردیم ییباز بود . دو تا بسته بزرگ وسط چادر خود نما یچراغ شارژ

 رهیدران نور کم چشما رو خ یبراقش، حت یو ساتن که سنگها ریرنگ از حر دیلباس شب سف روش بود باز کرد . درون جعبه

خوش  یلیخ_گرفته...  یواسه تو چ نمیچه کرده ... باز کن بب نیخدا جون . قربونش برم بب یوا_وشایقرار داشت . ن کردیم

مثل منو انتخاب کرد ه  یناناز گریاونجا که ج زا _وشاین دونستمیم دینه از کجا با_ یدونستیتو نم یعنی _وشایاست ن قهیسل

گرفته؟ خودمم کنجکاو بودم ...  یواسه تو چ نمیباز کن بب_...  دیخند زیر وشای... نفتهیخودش ریبگ لیکم خودتو تحو _.. گهید

شوهر گلم  نیبب _وشایشده چشمامو نوازش داد . ن یکار نایم یخوشرنگ با سنگا یتونیز ریدر جعبه رو که باز کردم .لباس حر

هم  یرو برو میستادیکارمون تموم شد . ا ی. وقت میوخنده هر دومون دست به کار شد ی... با شوخنمتیچه کرده زود بپوش بب

شوق زده  وشاین د؟یعروس خانم حاضر_.  یتونیز وشاین میدیم دی... من خودمو تو لباس سف میکردینگاه م نهیتو ا میانگار داشت

سرهنگ چه کرده بود با خودش .  نیبرداشت و رفت دم چادر منم پشت سرش... اوه بب شویصورت یزهادسته گل خوشگل از ر

شده بود ..  یا کهیژل خورده و خوش حالت ... عجب ت ی...موها یبراق طوس راهنیپ د،بایکت و شلوارو کراوات خوش دوخت سف

کم نور اونجا رو  طیکه دو تا مشعل بزرگ مح میراه بود برد . وسط اچهیدر گهیرو گرفت و با خودش اروم به سمت د وشایدست ن

 یاز گلبرگ ها یجاده ا یوحش یاز گلها یقیانداز شد . از مشعلها تا االچ نیدر سکوت جنگل طن یمیمال یقیروشن کرد .وموس

رو به  قیاالچ دورکوچک دور تا  ییبود ... با مشعلها دهیبخش نتیز ییبایبه ز یحباب یدرست کرده و دوطرفشو با شمعها دیسف

به وجد  ییبایهمه ز نیاز ا وشایبوجود اورده بود . ن ییایورو زیانگ الیخ ییدر هم گره خورده روشن کرده و فضا یشکل قلبها

داره به  زیانگ الیو خ ییایرو نیچن نیا زمیخواهر عز نکهیاومده و اشک شوق تو چشماش لونه کرده بود ... منم خوشحال از ا

تو دلم نشست . چهره هاکان تو ذهنم  یبیلحظه بغض غر هیبراش سنگ تموم گذاشته بود ..  ی... واقعا عل هرسیوصال عشقش م

تو فقط "..  دیچیصداش تو گوشم پ هویبود . کاش امشب شب وصال من و اونم بود ... اما  نجایکاش االن اونم ا ینقش بست.. ا

عاشقانه دست در  وشای... ن مایناتاشا ما منتظر_بسه ...  ریتحق گهی. د ماونوفراموشکن دینه من با "جوجو یهست یسرگرم هیبرام 

رو  دیدستتونو بزار ستادمیا نشونیشده بود .... ب رهیخ یو خوش حالت عل یعسل یبه چشما ستادهیا قیوسط االچ یدست عل

که مرگ شما رو از هم جدا کنه . در  یانکه از االن تا زم دیخداوند بزرگ قسم بخور شگاهیدرپ نجایا وشای....،ن یعل_قران .  نیا

عمرتونو در کنار هم  یو باق دیرسان هم باش یاری شهیو هم شهیو سالمت هم یماری. در فقر و در ثروت،در ب هایغم ها و شاد

رو از  تا مرگ ما میکن یمانده عمرمون رو عاشقانه در کنار هم سپر ی. باق میخوریقسم م _وشای، ن ی... عل دیکن یعاشقانه سپر

بس بود  نینه قربونت هم _وشای.... ن یبگم؟ النکاح و سنت شمیعرب یواسه محکم کار نیخوایهم جدا کند .... با خنده گفتم م

خوب من شما رو زن و شوهر _اهان _من شما را زن و شوهر ... _ وشای... ن گهینداره د هیگفتم بق طنتیبگو ... با ش شوی.بق

که روش  یفیو ظر بایشا رو گرفت و با لطافت انگشتر ز وین یدستا ی... عل دیحلقه هاتونو دست کن دیتونیحاال م _ کنمیاعالم م

کرد ... تا خواستن  یبه دست عل دیسف یاز طال یهم حلقه ا وشایبود به انگشت حلقه اون انداخت .. . ن انیبرل یها نیپر از نگ

تو مشامم  ییعطر اشنا ی... همونطور که چشام بسته بود ...بو نمیبچشمامو بستم ... تا اون صحنه رو ن عیهمو ببوسن سر یلبا

... بازم  کنمایدارم باز م_. دوبار گفتم  ومدین ییچشامو باز کنم .. کارتون تموم شد ..؟ صدا خوامی...سرهنگ م وشاین_.  دیچیپ

دو سه تا  نیذاشتیخاک بر سرا حداقل م_ مااا ناقالها فلنگو بستن ... داد زد دمیاز چشمامو باز کردم . د یکینشد اروم  یخبر

دور  یو مردونه ا یقو یدستا دفعهینگران نباش من ازشون گرفتم . _....  نیرفتیبعد م رمیازتون بگ یادگاریعکس واسه 

اشنا .. بازم هاکان .. بازم اون ...  ی.. ،بازم همون بو دمیکش غیشد و سخت منو در اغوش گرفت، از ترس ج دهیکمرم تن
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... با حرص حلقه دستشو  دینازم منم ... اخ که چقدر اغوشش گرم بود ... دلم براش تنگ بود .. اما نه من نبا یجوجو رسنت_

داشتم ...االن ادم  فیقبالنا خر تشر_جوجو ...  یقبالنا مهربونتر بود_خواستم باز کنم که محکمتر منو به خودش فشرد ... 

 یحرف چیه یب ؟یشیم یغی؟ جوجه ت یکنیکار م یول نکنم چ_..لطفا ..  دیولم کن _.. نکنا  نیمن توه یبه جوجو یآ _شدم... 

راه واسه بار دوم  هیوقت از  چیباهوش ه یجوجو هی _ دیپاشو عقب کش عیخواستم با پاشنه کفشم انگشتاشو له کنم که سر

بکنم ... تقال  یحرکت چیه تونستمیبود و نم فته... اما از پشت منو گر نییپا ارمیفکشو ب خواستی... خدا دلم م کنهیاستفاده نم

تازه  یاسباب باز هی یبهتره بر_.  خوامیخودتو م _هان؟  یخوایاز جونم م یچ_نه _نه ؟  ای یکنیولم م_نداشت ...  دهیکردنم فا

 گردهیداره بر م تیمتاسفانه سرگرم_زدم  یتازه .... پوزخند یچرا برم دنبال سرگرم ینچ...تا تو هست_..  یواسه خودت جور کن

گردنم .  یبرم ... سرشو ارووم گذاشت تو گود خوامی... حاالم دستتو بکش کنار م رسهیوقت دستت بهم نم چیه گهی... د رانیا

هر _گفتم  نتیرو گردنم نشوند .. از شدت عصبان یجوجو ... بوسه اروم یریجا نم چیتو ه_...  خوردیداغش به پوستم م ینفسا

داده بود محکم کوبوندمش  ادمیکه خودش  یکیپاش گذاشتم ... سرشو گرفتم و ناغافل با تاکت ی. پامو المممزمیعز یتو بگ یچ

 یبزغاله  _جوجو ؟ ....  یدختر دلم رفت تو حال .... خودت بود یریآاااااااااااااخ نم _حساسش زدم  یبه جا یو لگد ناجور نیزم

بزغاله ...  کشمتیبهت بگم جوجو؟ باز گفت جوجو .. .. م یپس چ _ ووووووووواحمق صد بار بهت گفتم به من نگو جوجو ... نگو

وخودشو  نیکله مالق جانانه پهنم کرد رو زم هیتاب داد با  هیداد وپامو تو هوا گرفت، یبهش زدم که جاخال یدوباره لگد محکم

...بخدا  کشمتیکنار .. وگرنه م شوگم_..  میزدیانداخت روم .. اخ که دل و رودم تو هم شد .. ،هر دومون نفس نفس م

 دفعهیلحظه مات نگاش کردم تو ذهنم جمله اشو زمزمه کردم... عشق من ؟  هی؟  یعشق من ؟ با چ یچطور_هاکان ...  کشمتیم

همه  نیخستم از ا گهی.. د یپست یلیازت متنفرم .. متنفر ... خ _اش...  نهیبه س دمیو با مشت کوب هیگر ریزدم ز اریاخت یب

؟ هان؟ چرا ؟ اونقدر زدمش و سرش  یکنیم یدخترمم .. منم احساس دارم... چرا با احساس من باز هی.. منم رتیو تحق نیهتو

 هیگره کره منو با  یاروم شدم مشتا دید یاروم گرفتم .... وقت یچند وقته از دلم پاک شد وکم نیکه تمام عقده ا دمیداد کش

بود وهنوز گوله گوله  نیی... سرم پامی،بلندم کرد و به حالت نشسته در اومد واش پشت کمرم گهیدستش گرفت . با دست د

... مشتامو ول کرد ..اروم با سر انگشتاش اشکامو پاک کرد .. چونمو گرفت و سرمو باال اورد ...  ختیریاشکام رو گونه ام م

 _بودم گفت...  دهیحاال ازش نشن تاکه  یبم و عاشقانه ا یبا صدا سوزوندیچشمام بسته بود .. حرم نفساش صورتمو م

خودشون کرد و به زانو درم اورد ... ..باز کن  ریاج رویکه منو اس ییباز کن اون چشا_... _نازتو باز کن عشق من  یناتاشا....چشا

داشت  زمهاکان بود ؟ نه با نیا شدی.. باورم نمشیجلوت سر غرورشو به خاک بماله و بگه ببخش خوادیم نی...بب نیهاکانتو بب

...  یبخشیچشاتو باز کن بگو هاکانتو م زمیعز کنمیخواهش م _.. خواستم پسش بزنم باز دستامو گرفت ...  کردیم یباهام باز

تا  یاز ک دته؟یجد یباز _نگاش...  یتونی.. بگو .. بگو ... با خشم چشمامو باز کردم زل زدم به دشت زیزنیبگو عشقمو پس نم

بودمت ..اما کم کم با چشمات  دهیبود که تازه د یاون مال وقت _بودم واست ...  یسرگرم هی قطحاال عشقت شدم ..من که ف

زن از جنس  هی.. گهید یدختره مثل تمام دخترا هینه اونم  گفتمیبا خودم کلنجار رفتم ...اما با خودم م یکل یکرد رمیاس

...از جنس  یا گهینه تو از جنس د دمیفهم یخطر انداخت بهکردم  تتیهمه اذ نیجونتو واسه من که ا دمیمادرم... .. بعد که د

 یلیخ دونمیخشم و نفرت فرستاده بود ... م نیمن از ا ییپاک عشق که تا اون موقع لمسش نکرده بودم ... خدا تو رو واسه رها

منو ببخش عشق من .. بگو تو  مکنیمطمئن شم .. از تو .. از خودم ... خواهش م خواستمیبا حرفام با کارام .. اما م کوندمیدلتو ش

اما نتونم داشته  یکنارم باش نکهیمن . عمر من .. خستم از ا ی.. دوستت دارم ناتا یخوای.. بگو تو هم منو م یخوایهم منو م

؟ اما اون کاراش..  دمشیبخشیم دیبا یعنیبودم ..  جیداشت؟ گ قتی.. باور کنم خدا .. حق خواستیباشمت ... پس اونم منو م

 کتریو تو نگام خوند . لباش لحظه به لحظه به لبام نزد دی... تر ستیدرش ن ینه چشاش زالل زالله ،دروغ ؟یچ گفتیدروغ م اگه

..حرارت لباش گرمم کرد ..  دیخستم نشست .. سرد بودم ... نرم و اهسته منو بوس یلباش رو لبا ی... مسخ شدم .. داغ شدیم

. با همه وجودم ... اهسته زمزمه کردم ...  خواستمشیبه لرزه در اومد ... م دمتواغوش پر مهرش ذوب شدم بند بند وجو

سوت و کل و دست  ی.............. صدایل یل یل یل یل یل یلیلیک_من هزار برار عشق من . عمرم .جونم ... _دوست دارم _

هم  یبغلم کرد ... عل دییدو وشای.. ن داختمان نیی... خجالت زده سرمو پا میما رو به خودمون اورد ... بلند شد یو عل وشاین

 نکهیا _وشای؟ ن ییچه ارزو_.......... یییییییییبرم ..به باالخره منو به ارزوم رسوند تیخدا جون قربون بزرگ _وشایهاکانو ... ن

 نمیتو سرت ا اکخ _خنده ... زدم تو پهلوش ریزدند ز یشب هر دومون وعروس کنن.... هاکان و عل هیتو  انیبشنب دایدوتا پ

خفه _جاااااااانم  _وشاین ووووووووشااین _.... میخوب مگه نداشت _وشای... نمیعقده شوهر داشت کننیفکر م نایارزو بود ..حاال ا

و  میتو افغانستان موند گهی.. ما تا چند ماه د گذرهیم ییایو رو زیانگ الیاز اون شب خ کسالیدرست  8*8*8... * خهیدست به _

راه  یپدر ساالر یزندگ هی مسارمونیو تو خونه بابا ت میبرگشت رانیبه ا مونی... بعد هر چها رتا میرسوند انیبه پا خدمتمونو

 گهیهم برداشته .. د وشای... دست از سر کچل من و ن کنهیافتخار م ی... پدرم عاشق داماداشه وبه اونا کل نیو بب ایب میانداخت

 نیصدا کنن... ا مساریکه اونو پدر بزرگ ت میاریگل پسر ... براش ب هی یکیتوقع داره  ازمون.. االن  نهیبیمارو به چشم پسر نم

هر چقدر تو داستان چرت  _چند کلوم حرف بزنم ......  خوامی.... من تازه م انایپا یاااانگو _وشای.... ن وین ویمن و ن یبود زندگ
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... عوض تشکرته...  شدیروح م یسرد و ب خی نیکه داستانت ع بودمن ن یاگه چرت و پرتا چارهیب _وشایبسه ... ن یپرت گفت

 ججججججججججانم ..._وشاین وششششششششششاااااین_نه خوشگل بگو تا ...  _وشایخوب تشکر... ن یلیخ_
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