
 
 

  

 گناه ی  #تاوان_بی
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 خالصه:  

  

 چهار سال از اون اتفاق نحس میگذره اما تأثیری که رو دخترا گذاشته،

 چهار سال مستانه دارای یه دختر سه ساله  هنوز از بین نرفته... حاال بعد

از رامسینه و مهسان هم تا حد نسبتاً زیادی افسردهست... دخترا از 

 طرف 

 مادرشون طرد شدن و تو ایتالیا زندگی میکنن... به پیشنهاد پزشک، برای

 بهتر شدن روحیه مهسان و البته پیشنهاد یه کارگردان برای همکاری،

 برمیگردن ایران... 

 ا روحیه مهسان بهتر نمیشه که هیچ، با یادآوری اتفاقات گذشته بدتر همام

 میشه! یهو سر و کله پسرا پیدا میشه و همانا بیدار شدن تمام حس های خفته 

 دخترا... بی حسیای که با یه تصادف کوچیک از بین میره که مصادف

 میشه با کلی اتفاق دیگه... حسهای رنگارنگ، غم و شادی، عشق و

 رت! .. نف
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 در این جلد باید ببینیم پسرا چطور میخوان دل دخترا رو به دست بیارن و

 آیا موفق میشن یا نه؟ چه موانعی سد راهشون میشه؟  و اینکه سرنوشت 

 افسون و اردالن چی میشه و باالخره دخترا میفهمن پسرا پدرشونو کشتن یا 

 نه ... و کلی گره دیگه دونه دونه باز میشن ... 

  

 #عاشقانه #اجتماعی #انتقامی #طنز 

ویرایش "تاوان بیگناهی:" 

 #تاوان_بیگناهی (فصل دوم)  

  1#پارت_

 #نازی 

  

  

 چهار سال بعد*** 



  

 دستاشو توهم گره کرد و گفت:  

 _ببینید خانم ساالری، وضعیت خواهرتون اصالً خوب نیست.. اتفاقاتی که 

 شون! نمیتونه فراموششون کنهدر گذشته براشون افتاده، شب کابوس شبها

 حس باشه!   ییا نسبت بهشون ب

  

 چشمامو روهم فشار دادم و سرمو تکون دادم؛ این گذشته لعنتی هیچوقت 

 دست از سرمون برنمیداشت... تموم شد رفت اما تأثیرش رو به خوبی 

 گذاشت، الاقل روی مهسان ... 

  

 آهی کشیدم و گفتم: 

وب شدنش؟ حتما یه راهی هست _خب چیکار میشه کرد برای خ

 دیگه!... دکتر سرشو تکون داد و گفت: 

 _بله قطعاً هست.  
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 _و اون چیه؟ 

  

رو بشه! باید  هکه بهتره خواهرتون با گذشتهش روب_من فکر میکنم 

 باهاش 

 بجنگه و اجازه نده گذشته تأثیری رو آیندهش بذاره! 

  

 روش تأثیر میذاره، این _خواهرم احساساتِی آقای دکتر! همه چیز زود 

 بها کابوس میبینهش از بیش گوشه گیر و منزوی شده! اواخر هم که بیش

 رو بشه!...   هیه میکنه! نمیتونه به گذشته روبو تو خواب گر

  

 _اما اینطوری که نمیتونه ادامه بده... اگر نتونه از شر اتفاقات گذشته و این

 دگی کارش به خودکشی وسهاش خالص بشه، ممکنه از شدت افسروکاب

 اینجور چیزا.. بکشه! 

  



 نفس تو سین هم حبس شد... یه جا خونده بودم افسردگی زیاد آدمو به جنون

 میکشونه، ولی هیچوقت فکر نمیکردم همچین چیزی سر خودم و عزیزام

 بیاد... 

  

 سرمو پائین انداختم و با بغض گفتم: 

 م! اون همه چیز منه، در_آقای دکتر من نمیخوام خواهرمو از دست بد

 حال حاضر تنها کسمه! جونم به جونش وصله! توروخدا هر کاری برای

 بهبودیش الزمه بگین، تو انجام دادنش درنگ نمیکنم! 

  

 _درکتون میکنم خانم؛ اصالً خودتونو نگران نکنید، خواهر شما خیلی 

 قوِی! تا حاال از پس خیلی چیزا براومده از پس اینم برمیاد!  

  

 ناخودآگاه پوزخندی زدم، داشت درمورد چی حرف میزد؟  
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 _آقای دکتر اون مهساِن پر شر و شور خیلی وقته ُمرده! حاال فقط یه دختر 

 غمگین و افسرده ازش مونده! 

  

 _خب شما باید سعی کنید خواهرتونو برگردونید به اصِل خودش! باید 

 تبدیلش کنید به همونی که قبالً بود!  

  

 کار باید بکنم؟ _چی

  

 _برگردید ایران! ... 

  

 #تاوان_ب یگناهی (فصل دوم) 

  2#پارت_

 #نازی 

  



  

 ایران، جایی که برام حکم جهنم رو داره! هم برای من و هم برای

 مهسان ... 

 مطمئنم اگه برگردیم حال مهسان بهتر که نه، بدتر هم میشه ... 

  

سر ما اومده تو ایران بوده؟  اید که همه بالهایی که _آقای دکتر متوجه

 ما 

 گذشتهمون رو با تموم اتفاقاتش اونجا گذاشتیم و فرار کردیم به ایتالیا تا

 برامون یادآوری نشن، اونوقت شما میگید برگردیم یه جایی که برامون 

 حکم دوزخ رو داره؟ 

  

 _شما گذشتهتون رو اونجا گذاشتین اما خواهرتون نه؛ اون هنوز تو فکر 

 رویی باهاشه!   هنها راه خالص شدن از دستش هم روبهست، تگذشت
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 کیفم رو روی شون هم جا به جا کردم و از مطبش اومدم بیرون؛ با حرف 

زدن با این دکتر به نتیجهای نمیرسیدم! من عمراً برگردم به اون جهنم دره 

 ! 

 حتما یه راه دیگه هست... فقط باید پیداش کنم. .. 

  

 ینم که اونور خیابون پارک شده بود رفتم و سوارش شدم؛به سمت ماش

 سرمو رو پشتِی صندلی گذاشتم و نفس عمیقی کشیدم. 

  

 همه چیز حل میشه، قوی باش مستانه... 

  

 استارت زدم و حرکت کردم. 

  

 سر راه برای "پروانه" از فروشگاه کلی شکالت و پاستیل و... خریدم و

 رفتم خونه . 



 ریموت باز کردم و وارد شدم؛ ماشین رو تو پارکینگدر حیاط رو با 

 پارک کردم و با برداشتِن نایلو نهای خرید، پیاده شدم. 

  

 با دیدن پروانه که داخل استخر بادِی بزرگ و رنگا رنگش در حال بازی 

 بود و مدام میخندید و باال پائین میپرید؛ و مهسان هم با یه لبخند محو با یه

 سته بود، لبخندی زدم و به سم تشون رفتم . متر فاصله ازش نش

  

 _بدون من خوش میگذره ناقالها؟  

  

 پروانه با دیدنم جیغی زد و دستاشو به معنی "بغلم کن" از هم باز کرد، اما

 مهسان به لبخند کوتاهی اکتفا کرد. 

 پشت چشمی براش نازک کردم و با گذاشتِن نایلو نها روی زمین، پروانه

 و یه دور تو هوا چرخوندمش که جیغش دراومد! رو بغل کرده 
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 نوک دماغشو بوسیدم و گفتم: 

 _جیغ جیغوی کی بودی تو ؟ 

  

 دستای کوچولوش رو دور گردنم حلقه کرد و با لحن بچگون های گفت: 

 _ت و 

  

 با خنده دوباره بوسیدمش و سفت در آغوش گرفتمش؛ تنها امیدم به زندگی!  

  

 _لباسات خیس میشن 

  

 _فدا سر دخترم! 

  

 بلند شد و گفت: 

 _باز پیش اون دکتر دیوونه بودی؟ چی گفت؟  



 با پوزخند ادامه داد: 

 _البد باز اندازه یه کوه آرامبخش و قرص خواب و هزار جور کوفت و

 زهرمار دیگه بهت داده که برام بیاری! هوم ؟ 

  

 مهسان گفتم: پروانه رو گذاشتم تو استخر بادیش و با چهره حدی رو به 

 صهایی که تجویز میکنه جز نابودی  _نه، فکر کنم خودشم فهمیده قر

معد هت، هیچ تأثیر دیگهای روت نمیذارن! این دفعه یه چیزی گفت که 

 دیگه

 رسماً به دیوونه بودنش ایمان آوردم ! 

  

 _خوبه، حاال چی گفت ؟ 

  

 شونهای باال انداختم و گفتم: 

 مسخره که حتٰی ارزش فکر کردن هم  _مهم نیست، یه حرف چرت و
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 نداره!  

  

 سرشو تکون داد و منم با برداشتِن نایلو نها از رو زمین و گفتِن "حواست 

 به پروانه باشه"، رفتم داخل خون ه 

  

 #تاوان_ب یگناهی (فصل دوم) 

  3#پارت_

 #نازی 

  

  

  

 برای امشب از طرف یکی از مشتر یها دعوت شده بودم به مهمونی؛

 راستش اصالً حال و حوصله نداشتم و دلم میخواست وقتم رو با پروان هم 

 بگذرونم! اما باید میرفتم... نرفتنم به معنِی بیاحترامی و غروِر زیاد از حد 



 بود! 

  

 با کالفگی نگاهمو رو تک تک لبا سهام چرخوندم، مونده بودم کدوم رو

 بپوشم... 

  

 _مهسان... مهسان ... 

  

 درهم در چارچوب در ظاهر شد و گفت:   با اخمهای

_چیه؟ کر که نیستم میشنوم... مراعات اون بچهت رو بکن که خوابه! با 

 نگرانی لبمو گاز گرفتم و گفتم:  

 _وای حواسم نبود... بیدار که نشد؟ 

  

 _نه؛ مثل خودت عین خرس میخوابه دنیا رو آب ببره اینو خواب میبرتش! 
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 ره کردم و گفتم: با افتخار به خودم اشا

_ویژگ یهای منو داره دیگه! حاال بیخیال... بگو ببینم من امشب چی 

 بپوشم

 به نظرت؟ 

  

 نشست رو تخت و گفت:  

 _چخبره امشب؟ 

  

 _کارلوس سوان رو یادته؟ همون مشترِی دهن پارمون!  

  

 _خب؟  

  

_یه مهمونی به مناسبت برگشت پسرش از کانادا گرفته؛ من رو هم د 

 ت عو

 کرده. 



  

 _هوم خوبه. خوش بگذره! 

  

 با حرص گفتم:  

 _فقط بگو چی بپوشم؟ 

  

 رفت سمت کمدم و دونه دونه لبا سهام رو با نگاهش وارسی کرد؛ سپس

 دکلته قرمز رنگ کوتاهی که رو قسمت کمر لخت بود رو برداشت و به

 سمتم گرفت و گفت: 

 _اینو بپو ش 

  

 آهی کشید م 

 مونی که همیشه به لباس پوشیدن من گیر میداد و میگفتاین مهسان بود؟ ه

 حجاب رو رعایت کنم؟ چطور یهو سلیقه و اعتقاداتش انقدر تغییر کرد؟ 
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 لباس رو از دستش گرفتم و گفتم:  

 _زیادی باز و کوتاهه، اون مشکیه رو میپوشم؛ بلنده. 

  

 _پس چرا منو با اون صدای نکر هت کشوندی اینجا؟ خودت انتخاب

 کردی

 دیگه ... 

  

 _محض بیکاری! حاال هم برو بکپ.. 

  

 شونهای باال انداخت و رفت . 

اون شب لباس مشکی رنگ بلند و براقی که باال تن هش سن گدوزی شده 

 بود

 رو با کف شهای پاشنه دار مشکیم پوشیدم و با ست جواهر نقر هایم، رفتم 

 مهمونی. 



  

 اقم رو تو دستم فشردم و باکیف دستی کوچک و مشکِی نگین دار بر

 کشیدِن یه نفِس عمیق، وارد سالِن بزرگ و مجلل و شلوغ شدم.  

  

 کالوس سوان که انگار چشم انتظاِر من به در بوده باشه، به محض وارد 

 شدنم با لبخند به سمتم اومد و باهام روبوسی کرد؛ سپس آرنجش رو به

 سمتم گرفت و گفت: خوش اومدی خانم هنرمند! 

  

 لبخند مکش مرگ مایی زدم و دستمو دور دستش حلقه کردم و هر دو شونه

به شونه هم، زیر نگاِه مهمو نها، به سمت باالترین نقطه سالن که 

 میزنوشیدن یها اونجا قرار داشت و دوس تهای کارلوس هم پشتش وایساده

 بودن، رفتیم.  

  

 #تاوان_ب یگناهی (فصل دوم)  
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  4#پارت_

 #نازی  

  

  

 ارتین با دیدنم گفت: م

 _اوه مستانه امشب خیلی زیبا و برازنده شدی! 

  

 لبخند متینی زدم و در جواب تعریفش گفتم:  

 _ممنون! 

  

 آنا و سارا هم سر تکون دادن و گفتن:  

 _مارتین راست میگه، واقعاً زیبا شدی!  

  

 با خنده تشکر زیر لبی کردم که کارلوس گفت:  



 انه، زیباترین زن این مهمانی تویی! _امشب م یدرخشی مست

  

 خدایا بسه دیگه! میدونم همه هنرهات رو آفرینش من به کار بردی ولی این

 همه تعریف دیگه خیلی بیشتر از ظرفیتمه! من فقط عادت کردم از مستانه

"خر و گاو و میمون و بزمجه و کل هخر و پلشت و نکبت و..." 

 بشنوم!... 

  

 لت گفتم:  لبخندی زدم و با خجا

 _نظر لطفته، انقدرا هم زیبا نشدم! 

  

 آنا:  

 _این حرف رو نزن دختر، محشر شدی!  

  

 در جوابش فقط با لبخند سرمو تکون دادم. 
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 برای عوض کردِن بحث، رو به کارلوس گفتم:  

 _راستی پسرت رو نمیبینم؟ کجاست؟  

  

 لبخند محوی زد و گفت: 

 برگشتش مهمونی گرفتم، م یخوام غافل _راستش اون نمیدونه به مناسبت 

 گیرش کنم! 

  

 ابروهام رو باال دادم و گفتم:  

_فقط دعا کن خسته و کوفته مثل جنگل یها یهو وارد نشه! یهو دیدی 

 نصف

 مهمونات چشمشون چپ، دهنشون کج، رفتن تو شوک یا سکته ناقص

 زدن! اونوقت میشی دلیل خشکِی دریاچه ارومیه!  

  

 ون از حرفام زدن زیر خنده، خودمم لبخند کجی زدم و یههر چهارتاش



 گیالس شامپائن از رو میز برداشتم. 

  

 کارلوس زد تو شون هم و گفت: 

 _تو خیلی شوخ و باحالی مستانه! از اخالقت خوشم میاد!..  

  

 مارتین هم تأیید کرد و گفت: 

  _دقیقاً، گاهی اوقات حرفهایی میزنی که آدم از خنده غش کنه!

  

 سارا: 

 _دقیقاً  

  

 نه توروخدا خوشتون نیاد! 

 چند ساعت به همین منوال گذشت تا باالخره کارلوس رفت باال منبر و

 اعالم کرد االن پسرش از در میاد داخل و همه آماده سورپرایز کردنش
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 باشن!  

  

 حاال همگی به در خیره بودیم.  

ه در نگاه میکنم، دری که یهو یاد اون جمله افتادم که میگفت "نشستهام ب

 آه

 میکشد!"  

خند هم گرفته بود اما با گاز گرفتِن گون ههام از داخل جلوی خودمو 

 گرفتم.  

  

 کارلوس با لبخند پر استرسی رو بهم گفت:  

_مستانه م یخوام با پسرم آشنات کنم، خیلی دوست داره تو رو 

 ببینه!.. 

  

 با تعجب گفتم:  

 _مگه من رو میشناسه؟  



  

 _اره، خب من ازت براش گفت م 

  

گره کمرنگی بین ابروهام ایجاد  شد؛ کارلوس چرا باید از من برای 

 پسرش

 بگه؟ 

  

 با تروش رویی گفتم: 

 _و میتونم چرا دلیل این کارت چی بوده؟  

  

 _ببین مستانه نم یخوام پیش خودت از این کارم تعبیر بدی کنی! من

 خوشم اومده... از کارت، از حرفات، ازمنظوری نداشتم فقط خیلی ازت 

 اخالقیات و اعتقاداتت... دوست دارم بیشتر باهات آشنا بشم و رفت و آمد

 داشته باشیم.  
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 #تاوان_ب یگناهی (فصل دوم)  

   5#پارت_

 #نازی  

  

  

و من بار دیگه شکستم! کارلوس با ب یرحمِی تمام، گذشته و وضعیت 

 االنم 

 ید! یعنی انقدر بیکس و پیش پا افتاده شدم که یهرو مثل پتک تو سرم کوب

 آدم دهن پاره ب یفرهنگ مثل کارلوس همچین حرفهایی که هزار تا 

 منظور پشت تک تک کلماتی که ادا میکنه مخفی شده، بهم بزنه؟ انقدر 

 بیارزش شدم؟ 

  

 با لبخند مصنوع یای در حالی که سعی داشتم بغضم رو قورت بدم، گفتم:  

 نیست. _مشکلی 



 لبخند گند های زد و گفت:

 _ممنو ن 

  

 سرمو تکون دادم و نگاهم رو به پائین دوختم . 

 من برای رسیدن به اینجا خیلی تالش کردم، بعد اون همه بالیی که سرم 

 اومد، خیلی سختی کشیدم تا اینی شدم که االن هستم! 

 ، دیوونهبعد طرد شدنم، خودکش یهای ناموفقم، نارو خوردنام، افسردگیم

 بازیها و... خیلی طول کشید تا به اصل خودم برگردم! بشم همونی که قبالً 

 بودم؛ یه آدم اجتماعی با شغل و درآمد خوب ... 

  

 چقدر بَده که یه نظر، تو یه لحظه، با یه حرف، همه اعتقادات و تفکراتت 

 رو زیر سؤال ببره! بهت ثابت کنه در ظاهر هر چی که باشی در باطن

لی ناچیزی... در حدی که هر کس هر جور دوست داره نگاهت میکنه! خی

 آهی کشیدم و سرمو باال گرفتم؛ کاش میشد زودتر برگردم خونه، حالم
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 اصالً خوب نبود!  

  

 کارلوس با استرس رو بهمون گفت:  

 _االن پسرم از این در وارد میشه، م یخوام همتون به بهترین نحو ممکن

  ازش استقبال کنید..

  

 پشت بند حرفش، چشمک نامحسوسی بهم زد که ناخودآگاه اخمام رو کشیدم

 توهم؛ اصالً بدترین استقبال رو میکنم تا حرصت دربیاد!  

  

 مارتین: 

 _خیالت راحت باشه رفیق!  

  

 آنا و سارا هم تأیید کردن و گفتن: 

 _درسته، خیالت راحت باشه؛ پسرت برای ما چیزی عزیزه! 



  

 ندی بهشون زد و تشکر کرد. کارلوس لبخ

 همگی به در خیره بودیم تا باالخره باز شد، هنوز شخص پشت در وارد

 سالن نشده بود بادکنک های هلیومی با صدای بدی منفجر شدن و برف

 شادی و بادکنک و... در هوا پخش شدن!  

  

 کارلوس با خنده دستاشو باز کرد و گفت:  

 _بیایی د 

  

 افتاد رفت سمت در؛ چشمامو تو حدقه چرخوندم و و خودش جلو تر راه 

 زیر لب گفتم:  

 _آخه آدم اینقدر ب یفرهنگ و ندید بدید؟ 

 مارتین: 

 _اوه پسر... خراب کرد 
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 سارا لبخند کجی زد و گفت:  

 _فعالً بیخیال... بریم استقبال چارلز..  

  

 و چهارتایی رفتیم سمت د ر 

  

 گفت: کارلوس پسرشو تو بغلش کشید و 

 _خوش اومدی پسرم! 

  

 سپس ازش جدا شد که تازه نگاهم به قیافه پسره که اسمش چارلز بود افتاد؛

 بور و چشم سبز بود. 

 لباسش رو تکوند و گفت: 

 _پدر این همه تجمالت واقعاً الزم بود؟  

  



 کارلوس با اخم مصنوعی زد رو شون هش و گفت: 

   _البته که الزم بود، تو تنها پسر منی!

 سپس به ما اشاره کرد و ادامه داد:  

 _خب بذار بهترین دوستانم رو که قبالً دربارشون بهت گفته بودم معرفی 

 کنم.  

  

 پسره لبخندی زد و گفت: 

 _خوشبختم، من چارلزم . 

  

 مارتین:

 _منم مارتین، فکر  کنم پدرت دربار هم بهت گفته؟ 

  

 چارلز: 

 که قصد داشتید از استخر ماهی بگیرید! _اوه اره، شما باید همونی باشید
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 درسته؟  

  

 و بعد همشون جز من زدن زیر خنده! 

  

 آنا:  

_منم آنام، اگه پدرت دربارهم گفته همونیم که تو غذا به جای نمک، 

 شکر 

 ریختم . 

  

 چارلز باهاش دست داد و گفت:  

 _بله پدرم درباره همتون بهم گفته.. 

 سارا:

 که با لباس خواب باب اسفنجی شب زود رفتم پارک _منم سارام، همونی 

 برای تمرین یوگا! 



  

این دفعه منم باهاشون زدم زیر خنده؛ جز کارلوس بقی هشون آدمای باحال 

 و

 جالبی بودن! مخصوصا سارا که به شدت منو یاد خودم مینداخت. 

  

 چارلز نگاه معنا داری به من انداخت و سپس رو به پدرش گفت:  

 م یخواهین این خانم زیبا رو معرفی کنین ؟ _پدر ن

  

 #تاوان_ب یگناهی (فصل دوم) 

  6#پارت_

 #نازی 

  

 کارلوس با لبخند بهم اشاره کرد و گفت: 

 _اوه بله بله داشت یادم میرفت! این لیدی زیبا که میبینی مشاور مد، خانم
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 مستانه ساالری هستن. همونی که من درباره همه کارها و تصمیماتم

 اهاش مشورت میکنم و ایشون مثل یه روانشناس، با صبر و حوصله وب

 راهکارهای مؤثر منو راهنمایی م یکنن!  

  

 با چهره پوکر نگاهش کردم و چند بار پشت سرهم پلک زدم؛ چه لفظ قلم

 هم میاد!.. 

 دهن پاره! 

  

 چارلز که حسابی خرکیف شده بود دستشو جلو آورد و گفت:  

 شبختم خانم زیبای ایرانی!  _از آشناییتون خو

 باهاش دادم و با لبخند مصنوعی گفتم: 

 _همچنین آقای شلخته ایتالیایی! 

  

 با تعجب به سر و وضعش نگاه کرد که انگار تازه دوزاریش افتاد که



 ابروهاش رو باال داد و گفت: 

 _اوه واقعاً خیلی افتضاح شدم! باید برم لباسامو عوض کنم.  

  

 شون هش و گفت:  کارلوس زد رو

_پسرم میدونم خست های اما لطفاً بخاطر پدرت تا آخر مهمونی 

 حضور 

 داشته باش! 

  

 چارلز به لبخند دندون نمایی جواب داد:  

 _چشم پدر!  

 خالصه چارلز رفت لباساش رو عوض کنه و ما هم برگشتیم سر جای

ب از پل قبلیمون، کنار میز نوشیدن یها. وقتی چارلز با سر و وضع مرت

 هها 

 پائین اومد کارلوس سریع رفت سمتش و تا موقع شام دیگه سراغ ما نیومد. 
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 حاال این وسط آنا هی م یگفت "به قول مستانه، نو که آید به بازار، کهنه

 شود دل آزار" و من برای هزارمین بار به غلط کردن افتادم که چرا

 طوطی هم یه جمله اصطالح های شیرین ایرانی رو یاد اینا داشتم؟ یعنی

 رو اونقدر تکرار نمیکنه! 

  

 موقع شام بازم کارلوس کنار پسرش نشست که باعث شد مارتین هم هی

 اون جمله لعنتی رو تکرار کنه.. 

  

 بعد شام نوبت رقص شد؛ اصالً حال و حوصله نداشتم پس تصمیم به رفتن 

 گرفتم که کارلوس و چارلز با کلی اصرار منصرفم کردن! 

 تیجه، بعد یه ربع تعارف تیکه پاره کردن و از اونا اصرار و از مندر ن

انکار، رفتم مثل یه دختر خوب یه گیالس ویسکی برداشتم و نشستم رو 

 مبِل 

 گوشه سالن . 



  

 یعنی اینا از سیریش هم ََکنه ترن!  

 دخترم اونجا تنهاست... عادت داره شبها کنار خودم بخوابه... اگه نباشم

 بره... نصفه شب بیدار میشه میزنه زیر خنده... مهسان هم کهخوابش نمی

اعصاب معصاب و تعادل رفتاری نداره... یه داد میزنه بچه سنکوپ 

 کنه...

 البته دور از جون ش 

  

 با حرص یه قلوپ از اون زهرمار رو خوردم که صورتم از تلخیش درهم

 شد .. 

 بیتوجه، بازم خوردم تا لیوانم خالی شد . 

  

 م سنگین شده بود، چشمام رو به زور باز نگه داشته بودم و حالت تهوعسر

 بدی هم داشتم؛ 

 این خواب یهویی از کجا اومد؟ 
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 با همون حالم بلند شدم و تلو تلو خوران رفتم سمت میز که انگار زیر پام

 خالی شد و نزدیک بود بیوفتم زمین که دو دست دور کمرم حلقه شد و

 نگهم داشت؛ 

 جب سرمو چرخوندم که با چهره خندون یه گورخر روب هرو شدم . با تع

  

 در کسری از ثانیه چشمام گرد شد و با جیغ از بغلش پریدم بیرون که با

 تعجب نگاهم کرد و گفت:  

 _هی تو خوبی؟ چت شده؟ 

  

نفس در سین هم حبس شد... چشمام تا آخرین حد ممکن باز شده بود... 

 قلبم

 زد... با صدایی لرزون گفتم: تندتر از همیشه می

 _مگ... مگه.. گو.. گور.. گوخرها.. ه.. هم.. حر.. حرف... می...

 میزنن ؟ 



  

 #تاوان_ب یگناهی (فصل دوم) 

  7#پارت_

 #نازی  

  

  

 اخم کرد.. 

 _هی چی میگی تو؟ دیوونه شدی؟ گورخر چیه آخه؟ 

  

 ورخر که نمیتونه به مطمئنم خوابه... اره حتماً همینه... من خوابم، وگرنه گ

 زبون آدمیزادی حرف بزنه! 

 شایدم چشمام چپ شده و به جای چهره آدم دارم چهره یه موجود با راه راه

 های سیاه، سفید رو میبینم! 
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 خدایااااا من چم شده؟ 

  

 سرمو کج کردم و گفتم: 

 _من االن تو رو نم یبینم! 

  

 ! _االن با اون چشمای نازت زل زدی به صورت من

  

 زدم زیر خنده... حاال بخند و کی نخند... 

 با تعجب دستشو جلو روم تکون داد و گفت:  

 _هی تو مستی؟ 

  

 با خنده زدم رو شون هش و گفتم: 

 _خیلی باحالی پسر! آخه وقتی همه چیو میدونی چرا باز م یپرسی خنگه؟  

  



 _من دقیقاً چیو م یدونم؟ 

  

 ش میشه مستانه ولی خیلیا مستی صدام_اینکه من مست یام؛ البته درست

 میزنند! االنم چشمام چپ شده چون به جای صورت تو دارم صورت به

 گورخر که خ طهای سیاهش بیشتر از خطهای سفیدشه رو میبینم.. 

  

 با کف دست زد وسط پیشونیش و گفت: 

 _فقط بگو چی خوردی؟ 

  

 _خیلی تلخ بود! 

  

 _تو مستی! 

  

 قشنگ ترها! انقدرام طوالنی نیست که رفتی سراغ _میدونم ولی مستانه
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 مخفف اسمم! 

  

 زیر لب چیزی گفت و یهو دست انداخت زیر پاهام و کتفم و بلندم کرد که

 خاجورده جیغ خفهای کشیدم و یقه لباسش رو چنگ زدم.. 

  

 _اوی یابو یه اهمی اوهومی یهو بلندم میکنی! نمیگی ممکنه من سکته کنم؟

 باغ وحشه نه شهر ِهرت!   به موال اینجا

  

 و بعد با لبخند یه گورخرها و زرافهها و شترها نگاه کردم؛ واقعاً چه 

 حیوانات زیبایی بودن! ولی اینجا چیکار میکردن؟ 

  

 پاشو رو اولین پله گذاشت که سریع گفتم:  

 _جاِن جد خدابیامرزت منو بزار زمین! بزارم زمین و تنشو تو گور

  لرزون! زود با ش



  

 با چشمای گرد ت کخندی زد و گفت:  

 _کامالً دیوونه شدی؟ آخه وقتی جنبه و ظرفیت نداری چرا انقدر کوفت 

 میکنی که وضعت بشه این؟ مخت تاب برداشته انسانها رو مثل حیوون

 میبینی احمق! 

  

 با اخم محکم زدم پس کلش که دادش رفت هوا؛ همونطور که رو دستاش

 م:  بودم دست به کمر گفت

 _احمق خودتی و هفت جد و آبادت الدنگ! مگه تقصیر منه که مهمونی رو

 توی باغ وحش گرفتین؟ از اونجایی هر طرف رو نگاه میکنم خر و بز و

 زرافه و این چیزا... میبینم! نتیجه میگیریم چشمای من چپ نشده بلکه تو

 ادم!  این دیوونه خونه گم شدم و گیر یه گورخِر  آدم نمای چس مغز افت

  

 #تاوان_ب یگناهی (فصل دوم) 
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  8#پارت_

 #نازی  

  

  

با کالفگی چشمامو روهم فشار داد و با اون دهن دراز و دندو نهای ُگند 

 هش 

 گفت:  

 _تو واقعاً دیوونه شدی دختر! فقط بگو چه زهرماری کوفت کردی؟  

  

 با اخم زدم تو گوشش و گفت: 

 ری با من حرف بزنی؟ کوفت_توی گورخر چطوری جرئت میکنی اینجو

 اسم ننته، زهرمار هم بابات! 

  

 و اونی که ناباور اون دست دراز رو روی گون هش گذاشته و بود نگاهم

 میکرد؛ با اخم و لحن  طلبکاری، گفتم: 



 _ها چیه؟ عجیب الخلقه که هستی روی دو پا راه میری! پس منو ببر باال

 میخوام بخوابم... سرم خیلی سنگینه! 

  

 پوزخندی زد و گفت:  

 _طبیعی ه 

  

 سپس از پل هها باال رفت. 

دیگه نمیتونستم جلوی خودمو بگیرم... چشمام رو که به زور باز 

 نگهشون 

 داشته بودم، بسته شدن و ناخوداگاه سرمو گذاشتم رو شون هش!  

  
 

  

جلو اومد.... روب هروم وایساد... با لبخند زل زد تو صورتم... منی که 

 مسخ

 شده بودم... مسِخ چشمای عسلیش... مسِخ چهره نورانیش.... دستش نشست 

https://4skin98.ir/


 رو گون هم... چند تار از موهام رو که تو صورتم بودن، با انگش تهای

 ظریفش فرستاد پشت گوشم.. . 

 نفس در سین هم حبس شده بود... ضربان قلبم از هیجان تندتر شده بود...

 ا چشمایی شبیه گربه شرک نگاهشگون هم رو نوازش کرد... و منی که ب

 میکردم... 

  

 ای خاک به سرت مستانه... االن باید عشق تو نگاهت موج بزنه و با کلی

 حسهای چپر چالقی نگاهش کنی! اونوقت گربه شرک شدی! واقعاً 

 خاک... 

  

 با خجالت نگاهمو به پائین دوختم! 

  

 تک حیوونای کشتییا خدا... خدا حضرت پشم... یا مکه مکرمه... یا تک 

 نوح... یا عصای موسی... یا انجیل عیسی... با کپور مقدس... یا ولیعهد



 انگلیس... یا پشمک مقدس... یا کله خر... یا شیطان الرجیم... یا کابوس

 کهکشان ها... یا یا اموات تام و جری... یا دلقک جنه.... یا خوِد اوس 

 کریمممم م 

  

 شده بود... یا خدااااا ا چشمام تا آخرین حد ممکن باز 

 از ِکی تا حاال موش صحراه یها انقدر ُگنده شدن؟  

 با هول به دور و برم نگاه که دیدم بله... ما از اونجایی که هیچیمون به

 آدمیزاد نرفته ،عاشقانه هامون هم وسط صحراست!  

  

با ابروهای باال رفته، موش صحرایی ُگنده و دراز روب هروم رو که 

 اندازه

 غول بیابونی بود از نظر گذروندم و سپس گفتم:  

 _ببینم نکنه اومدم سرزمین عجایب و خودم خبر ندارم؟ اون از مهمونِی 

گورخرها و زرافهها و اال غهایی که همشون روی دو پا راه میرفتن، 

 اینم
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 از تو، موِش نره غول!؟ حرف که میتونی بزنی هوم؟ ! 

  

 #تاوان_ب یگناهی (فصل دوم) 

  9پارت_#

 #نازی  

  

  

 همونطور با ژست طلبکاران های بهش زل زدم بودم که ناگهان صدایی 

 گفت:  

 _میدونستی تو یه شیرین عقِل احمقی؟  

  

 جاخورده به دور و بر نگاه کردم و گفتم:  

 _تو کی هستی؟ صدات از کجا میاد؟ 

  



 _من دقیقاً روب هروتم! 

  

دم و یه تای ابروم رو باال دادم و با تعجب به موش روب هروم نگاه کر

 گفتم: 

 _ببینم تو چطوری حرف میزنی وقتی که دهنت تکون نمیخوره؟ 

  

 صدای خنده اومد اما چهره اون موش همچنان پوکر بود!

  

 با حرص گفتم:  

 _خودتو نشون بد ه 

  

 _لیدِی زیبا، تو داری خواب میبینی... بیدار شو؛ من اونی نیستم که االن در 

 اب روب هروته! خو

  

 با چهره پوکر، چند بار پشت سرهم پلک زدم و سپس گفتم:  
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 _جاِن مادرت بیدارم کن... دارم دیوونه میشم!  

  

 _باشه؛ فقط بشین و چشماتو ببن د 

  

 _صبر کن یه جا درست حسابی پیدا کنم... جلو این موشه بشینم که صورتم

 .. لباس مباس هم که کالً نداره! دقیقاً کنار محل توانای یهاش قرار میگیره.

 زشته 

  

 شلیک خند هش رفت هو ا 

 بیتوجه به صدای رو مخش، با چند متر فاصله از اون موشی که مثل

 مجسمه سرجاش وایساده بود؛ رو زمین دراز کشیدم و چشمامو بست م 

  

 _گفتم بشین، چرا دراز کشیدی؟ 

  



 _تو کارتو بکن! 

  

 د ناگهان یای تو بازوم، جیغ بنفشی زدم و درچیزی نگفت؛ با پیچیدِن در

 کسری از ثانیه سیخ سرجام نشستم . 

  

 آب دهنمو قورت دادم و با تعجب به اطرافم نگاه کردم؛ تو یه اتاق با دکور

 پسرانه بودم. 

  

 _راستشو بگو، دفعه اولته م شروب میخوری؟  

  

 دست به  با شنیدن صدای آشناش، سرمو چرخوندم که با همون گورخرِ 

 سینه روب هرو شدم . 

  

 با بیخیالی گفتم: 
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 _من دو ساله آب هویج نخوردم... آب شنگولی چیه آخه؟ 

  

 _چی؟ شما ایران یها به الکل میگید آب شنگولی؟ 

  

 دستمو تو موهام کشیدم و گیج گفتم: 

 _اره ار ه 

  

 ایدبا تختی که روش نشسته بودم، اومدم پائین و رو بهش گفتم: هی من ب

 برم 

  

 _با این حالت؟ کجا میخواهی بری؟ 

  

 _تا اونجا که میدونم باغ وحش خونه من نیست! باید برم خونه خود م 

  



 _جدی؟ به نظرم یه نگاه به خودت تو آینه بنداز... من با این زیبایی و

 کماالت رو گورخر میبینی، خودت رو چی میبینی؟ 

  

 ون دادم و از اتاق خارج شدم که مثلدستمو به معنی "برو بابا" تو هوا تک

 ادرک دنبالم راه افتاد؛ همونطور که از پلهها پائین میرفتم گفتم: 

 _میشه منو تا خون هم برسونی؟ 

  

 _یادآوری میکنم من یه گورخرم! گورخرها هم وسیله نقلیه ندارن! 

  

 وایسادم و با چهر های پوکر زل زدم تو چشماش و گفتم: 

 ی بدی!... _سواری که میتون

  

 با چشمای گرد نگاهم کرد، ب یتوجه به راهم ادامه دادم. 

 یهو طوری بازوم رو گرفت و کشید سمت خودش که با صورت رفتم تو
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 شکم بزرگش و درد بدی تو دماغم پیچید!  

  

 با اخم ازش فاصله گرفتم و همونطور که دستم رو دماغم بود، با اخم گفتم: 

نده چیه احمق؟ اصالً نخواستم... خودم _مگه حاملهای؟ این شکم گُ 

 میرم.  

  

 و در مقابل چهره خندونش از پل هها پائین رفته و از اون سالن بزرگی که

 حیوو نها داشتن توش میرقصیدن، خارج شدم. 

  

 وای خد ا 

 اینجا دیگه کجا بود؟ داری عجایب هفت گانه بهم نشون میدی خدا جون؟ 

  

 اشتی! _هی خوشگل... کیفتو جا گذ

  



 با شنیدن صدای نکر هش، برگشتم سمتش و گفتم: 

 _دست از سرم بردار احمق! 

  

 _من که کاریت ندارم، فقط کیفت رو آوردم . 

  

 و کیف دستی مشکی رنگی به سمتم پرت کرد که تو هوا گرفتمش و گفتم:  

 _حاال دیگه بر و 

  

 شونهای باال انداخت و بهم پشت کرد و رفت. 

 ر که داشتم زیر لب بهش القاب دلنواز نسبت میدادم، به راهممنم همونطو

 ادامه دادم که یهو. .. 

  

 #تاوان_ب یگناهی (فصل دوم) 

  10#پارت_
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 #نازی  

  

  

 که یهو شپلق، همچین با کله خوردم زمین که دک و پوزم با آسفالت یکی

 شد! حس کردم بینیم شکست!  

 دماغم بود، نالیدم:  با آخ و اوخ بلند شدم و همونطور که رو

 _ای خدا ازت نگذره گورخر! ببین به چه روزی افتادم؟ ای تف بهت

 گورخر... ت ف 

  

 _حالتون خوبه خانم؟ 

  

 با اخم سرمو چرخوندم که چشمم افتاد به یه پسر بور و چشم آبِی الغر!  

 خداروشکر این یکی انسان بود... انگار از سرزمین عجایب خارج شدم!  

  



 این دماغ شکست هم رو فاکتور بگیریم، خوب م _اگه 

  

 خندید و گفت: 

 _انگار حالت خوب نیست... بیا یه قهوه بخور!  

  

 قهوه... خیلی بهش نیاز داشتم پس سریع قبول کردم؛ اون یارو که اسمش

 رو هم نمیدونستم من رو برد به یه کافه و برای هر دومون قهوه سفارش

 داد . 

  

 یخ زدهم رو دور فنجون قهوه حلقه کردم و سری زیرانگشتهای سرد و 

 افتاده گفتم: 

 _ممنون! 

  

 یه جرعه از قهو هش رو خورد و گفت: قابلی نداشت! ببینم با این سر و
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 وضع شلخته، مست، وسط خیابون چیکار میکردی؟ 

  

 _بیشتر از ظرفیتم آب شنگولی زدم، تو مهمونی همه رو مثل گورخر و

 و زرافه میدیدم، بعدم یه خواب عجیب الخلقه دیدم که کم شتر و گاو و االغ

 مونده بود یه موش صحرایی ماچم کنه، وقتی بیدار شدم یه گورخر حامله 

 که بدجور داشت از دستم حرص میخورد راهیم کرد بیرون، بعدم تو

 خیابون خودم زمین و... االن هم در خدمت شمام!  

  

 زد زیر خند ه

 صالً من اینجا دارم حیف میشم به موال! برم تو یه دلقک کی بودم من؟ ا 

 سیرکی چیزی هنرنمایی بدم بهتره! الاقل ملت میخندن روحشون شاد 

 میشه، ثواب داره! 

  

 میون خنده، بریده بریده گفت: تو... تو.. واق.. واقعاً... خیلی... خیلی 



 باحالی!  

  

 سرمو تکون دادم و گفتم: 

 ه و اینکه هوشیارم کردی... مستیم پرید! دیگه_میدونم، ممنون بابت قهو

 باید بر م 

  

 _خیله خب با خانواد هت تماس بگیر تا بیان دنبالت؛ تا اومد نشون هم 

 همینجا بمون... به تنهایی میتونی به جامعه رو به قهقرا بدی! جایی نرو

 خطر داری! 

  

 وا ی 

 خانواده؟ 

 من خانواده دارم؟ 

 اره دار م 
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 کیَن؟  

 ی مهسانم، وای پروان هم!.. وا

  

 با هول از رو صندلی بلند شدم و گفتم: مرسی، خیلی لطف کردی!

 خداحافظ 

  

 و ب یتوجه به صدا زدنهاش، با عجله از کافه بیرون دویدم. 

 یا خدا االن تاکسی از کجا گیر بیارم؟ ماشینمم موند خونه کارلوس؛ اصالً 

 به کارای امشبم! مخصوصا اون فردا با چه رویی برم بیارمش؟ با توجه

 سیلیای که زدم تو گوش چارلز... 

  

 با دستهایی لرزون، گوشیمو از تو کیف دستیم درآوردم و بالفاصله

 شماره مهسان رو گرفتم. 

  



 "مشترک مورد نظر خاموش م یباشد؛ لطفاً بعداً شماره گیری...."  

  

 با کالفگی قطع کردم؛ حتما خوابیده دیگه.. 

  

 میخواهی برسونمت _هی 

  

 برگشتم دیدم همون پسر الغرمردنِی! 

 سرمو تکون دادم و گفتم: ممنون میشم! 

  

 _قابلی نداره! 

 سپس با دستش به اونور خیابون اشاره کرد و گفت:  

 _ماشین م 

  

 هر دو سریع رفتیم سوار ماشینش شدیم؛ آدرس رو بهش دادم واستارت زد 
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 و حرکت کرد.  

  

 ندارما... میتونم دلیل این عجله و استرست رو بپرسم؟ _قصد فضولی 

  

 _فضول رو بردن جهنم گفت اینجا آب سردُکن داره؟ به تو چه آخه؟ فقط 

 منو برسون 

  

 _به اعصابت مسلط باش خانم! 

  

 با کالفگی، علناً جیغ زدم:  

 _بابا تندتر برو، انقدر هم حرف نزن 

  

 #تاوان_ب یگناهی (فصل دوم) 

  11_#پارت



 #نازی  

  

  

دیگه حرفی نزد و با سرعت به مسیر ادامه داد. 

قلبم ب یتاب بود... داشتم دق میکردم از 

 نگرانی... پروانه نمیتونه ش بها

 تنها بخوابه... مهسان هم وقتی گوشیش خاموشه یعنی خوابیده. .. 

 وای به حالش اگه برم و ببینم پروانه داره گریه میکنه! 

  

ن جلوی خونه متوقف شد، پیاده شدم و ب یتوجه به پسره، همین که ماشی

 کلید

 رو از کیفم درآوردم و با دستهای لرزون، در رو باز کردم و با عجله

وارد شدم که مساوی شد با صدای جیغ بلنِد بچگانهای که نمیتونست 

 کسی

 پروانه باشه! 
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 جیغ زدم:  

 _دخترممم م 

  

 و دویدم داخل خون ه 

 پی جیغ میزد!  پروانه پی در

  

 داد زدم: مهساااااااااااااان.... پروااااااانه..... مهساان ... 

  

 و جوابم شد جیغ و گریه دخترم! 

 صدا آشپزخونه بود، سریع رفتم اونجا که دیدم پروانه نشسته رو میزی که

 وسط آشپزخونه قرار داشت و داره هق هق م یکنه و جیغ م یکشه! همه

 چراغها روشن بود. 

  



سریع رفتم و بغلش کردم که محکم بهم چسبید... با آرامش چشمام رو 

 روهم

 فشار دادم و روی موهای کوتاهش رو بوسیدم  ...از ترس و هیجان نفس

نفس میزدم... دست و پاهام سرد شده بود... اشکام رو گون ههام میچکیدن 

 و

 قلبم تندتر از همیشه میزد ... 

  

 اگه خدایی نکرده اتفاقی براش میوفتاد صد در  پروانه تمام زندگِی من بود!

 صد خودم و مهسان رو م یکشتم!...  

 راستی مهسان ... 

 اصالً چرا پروانه تو آ شپزخون هست؟ چرا گریه م یکنه؟ 

  

 انگار تازه ذهنم به کار افتاده بود که بلند شدم و همونطور که پروانه تو

 رد، از آشپزخونه اومدمبغلم بود و داشت با صدای ضعیفی هق هق میک
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بیرون و رفتم سمت اتاق مهسان؛ در رو باز کردم که با اتاق خالی روب 

 هرو

 شدم . 

  

 گونه پروانه رو نوازش کردم و گفتم: هیس.. چیزی نیست مامان! تموم 

 شد.. تموم شد 

  

سرشو گذاشتم رو شون هم و مهسان رو صدا زدم، اما هیچ جوابی از 

 جانبش

 . دریافت نکردم 

 انگار تو خونه نبود.  

  

 تمامِی اتا قها رو گشتم، نبود که نبود... به گوشیش زنگ زدم، بازم 

 خاموش بود... پروانه رو گذاشتم رو مبل و با کالفگی تو موهام چنگ

 زدم ... 



دخترهی دیوونه! حقشه تا میخوره بزنمش! اِ اِ اِ بچه رو گذاشته وسط 

 میز 

 مکنه بیوفته خدایی نکرده آسیب ببینه؟ کوچولوی آشپزخونه! نمیگه م

 دخترهی ب یفکر! آخه این وقت شب کدوم جهنم در های رفته؟ بچه رو ول

 کرده به اَمان خدا... بیچاره هالک شد از گریه!  

  

 #تاوان_ب یگناهی (فصل دوم) 

  12#پارت_

 #نازی 

  

  

 نگاهی به چشمای سرخ و رنگ پریده پروانه کردم و کنارش، رو مبل

 نشستم . 

 بغلس کردم و گفتم: 
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 _مامانی، پروان هم، خوشگلم، میدونی خاله مهسانت کجاست؟  

  

 و اون که انگار اصالً صدامو نشنیده باشه، مثل ُشنقُل اینور و اونور رو 

 نگاه کرد. 

  

 _بریم بخوابونمت که داری خل میشی دخترم!  

  

خره خوابش برد بردمش تو اتاقش و بعد یه ساعت الالیی و قصه باال

. با بوسیدِن گون هش، آروم و با احتیاط، طوری که بیدار نشه، بلند 

 شدم و از

 اتاق اومدم بیرون. 

  

َشِمش!   ُُ  نگراِن مهسان بودم، هرچند میخواستم بُک

 بزرگترین نگرانیم پروانه بود که خیالم از بابتش راحت شد . 

  



... دو بار... سه بار گوشیمو برداشتم و دوباره بهش زنگ زدم؛ یک بار

... 

 چهار بار... هشت بار.. ده بار... چهارده بار ... 

نخیر برنمداشت؛ با ناا میدی گوشی رو پرت کردم رو مبل که مساوی شد 

 با 

 باز شدِن در و ورود مهسان با ظاهری مست و شلخته!  

  

 سریع به سمتش رفتم و محکم خوابوندم تو گوشش! 

 رتش داد زدم:  یقهش رو گرفتم و تو صو

 _احمق من بچهم رو به تو سپردم، کجا گذاشتی رفتی ب یفکر؟ بچه داشت

 هالک میشد از گریه! به زود خوابوندمش... حاال هم یه مست و پاتیل

 برگشتی... کدوم قبرستونی بودم بیشعور؟ 

  

 مثل دیوون هها زد زیر خنده! 

 ؛ واقعاً من چه با حرص یقهش رو ول کردم و کالفه تو موهام چنگ زدم 
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 فکری کردم که پاره تنم رو به این روانی سپردم؟  

  

در حالی که تلو تلو میخورد و به زور چ شمامو باز نگه داشته بود، 

 انگشت 

اشارهش رو جلوم گرفت و با صدایی گرفته گفت: مستانه.. میدو.. 

 میدونی..

 من.. من هنوز "رادوین" رو فراموش نکردم؟! 

  

ل هش، طوری سرمو چرخوندم سمتش و با چشمای گرد با پایاِن جم

 نگاهش 

 کردم که صدای جا به جا شدِن مهره های گردنم رو شنیدم.  

  

 نشست رو زمین و زد زیر گریه و ادامه داد:  

 _مستانه من نمیتونم رادوین رو فراموش کنم... من قوی نیستم... من مثل

گذشت هم بی تفاوت باشم...  تو نیستم... نمیتونم نسبت به حس و عالقهم و

 هر 



 شب کابوِس اون شب نحس رو میبینم... شبی که بهمون تجاوز کردن... هر 

جا میرم یه ن شون های از رادوین میبینم و خاطراتش یادآوری میشه... 

 امشب

نشستم همه آهنگ قفلی هاش که همیشه با هم گوش میدادم رو گوش دادم 

... 

 کردم...(هقی زد) داشتم دیوونه میشدم  عکس های دونفره مون رو نگاه

 مستانه... دلم بدجور هواشو کرده بود... انگار اکسیژن نبود... داشتم خفه

 میشدم... اصالً حواسم به پروانه نبود... یعنی نمیشد که باشه... زدم 

 بیرون... رفتم پیتزا ام... همون جایی که برای اولین بار با پسرا رفتیم...

 فارش دادم از گلوم پائین نمیرفت ... پیتزایی  که س

  

 با دو زانو افتادم زمین؛ خدایاااااا ا 

  

 دماغشو باال کشید و ادامه داد: 

 _مستانه... مستانه یادته رامسین م یگفت "الکل بهترین نوشیدنِی... چون 
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باعث میشه همه درد و بدبخت یهام رو فراموش کنم!" منم به فکرم 

 رسید 

  برم بخورم. ...

  

 #تاوان_ب یگناهی (فصل دوم)  

  13#پارت_

 #نازی  

  

  

 رادوین... رادوین... 

 پسرا ... 

 تجاوز ... 

 اون شب نحس... 

 پیتزا ام... 



 عکس های دونفری ... 

 آهنگ قفل یها .... 

 عالقه... عالقه.... 

  

 واژه های غریبه و در عین حال آشنایی که تو ذهنم قلقل میخوردن!  

 حس بودم.... نسبت به گذشته و همه اتفاقاتش! من اون گذشته اره من بی

 نحس رو به فراموشی سپرده بودم! 

 ولی...ولی مهسان نتونست اینکارو بکنه... اون موفق نشد... افسردگی

 گرفت... 

 ولی نه... نباید اینجوری بشه! 

 خیلی بال سرم اومد... خیلی طول کشید تا برگردم به اصل خودم... خیلی

 اب کشیدم تا دوباره تونستم سر پا بشم... اره سخت بود ولی من تونستم!عذ

 پس مهسان هم میتونه!  
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 دستشو گرفتم و با بلند شدنم، اونم بلند کردم؛ دستمو گذاشتم رو شونه هاش

 و خیره تو چشمای خیسش، محکم گفتم: 

 ت _مهسان، خواهرم، رادوین ُمرد! تموم شد. نباید بهش فکر کنی، اون ول

 کرده.. رفته! برنم یگرده... بیخیالش شو! تو باید دوباره سرپا شی... باید

 بشی همون دختر شیطون و سر به هوایی که قبالً بودی... اون گذشته 

 کوفتی رو ول کن... آینده رو بچسب! 

  

 نالید: 

 _مستانه من نمیتونم! خیلی سعی کردم فراموشش کنم یا نسبت بهش بی

 ...! نمیشه، من نمیتونم حس باشم، ولی نشد

  

 هق هقش رو اعصابم بود! اگه میخواست صد در صد میتونست!  

 (خواستن توانستن است)  

  



 اینبار علناً داد زدم:  

 _تو میتونی! مهسان تو میتونی! انقدر ناامید نباش احمق!  

  

 با گریه داد زد: 

 _نمیتونممممم.... نمیتونم بهش فکر نکنم!  

  

 برای تو ُمرده محسوب میشه! هیچوقت قرار نیست ببینیش یا _اون دیگه 

 اگر هم دیدی قرار نیست ببخشیش و دوباره برگردین به روزایی که دلت

 تنگ میشد برات و بهش زنگ میزدی و اون ساعت ها برات حرفای

 عاشقونه میزد! اینو بفهم مهسان... تو باید نسبت بهش بی حس باشی!  

  

 شاش و جیغ زد: نگو، نگو...  من نمیتونم...دستاشو گذاشت رو گو

 فراموشش نمیکنم... ب یحس نمیشم. .. 
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 چرا انقدر سست و ضعیف شده بود؟ خواهر من... خواهر قوی و شجاع 

 من چرا به این حال و روز افتاده بود؟ 

 بخاطر رادوین؟ بخاطر اون بی همه چیز؟ اون خائن؟ اون متجاوز ؟ 

  

 م با آرامش قانعش کنم:  بغلش کردم و سعی کرد

 _مهسان، عزیز دلم، چرا انقدر ناامیدی؟ چرا فکر میکنی نمیتونی؟ ببین

 من تونستم... درسته خیلی سخت بود، اما تونستم! پس توام میتونی! ما با

 هم چه فرقی داریم؟ هیچی.. هیچ فرقی... نه از نظر ظاهری و نه اخالقی! 

و جمع و جور کن خواهر من... تا کپی رایت همیم! به خودت بیا...خودت

 ِکی 

میخواهی به این وضع ادامه بدی؟ خودت خسته نشدی؟ میخواهی کل 

روزالکل بخوری تا خاطراتش یادت نیاد؟ تا ِکی میخواهی به گریه و 

 زاری 

 ادامه بدی؟ 

  



 سرشو باال گرفت و با بغض گفت: 

 اره! این_مستانه سرنوشت من اینجوری رقم خورده! دلتنگی درمانی ند

 وضع ادامه داری تا روزی که...بمیرم!  

  

 با اخم گفتم: 

 _چی داری میگی؟ چه مردنی احمق؟ تو هیچیت نمیشه! درمان میشی!

 درسته هیچوقت نمیتونی فراموشش کنی، منم نتونستم! ولی به مرور زمان

 میتونی کمتر بهش فکر کنی و یه جورایی بیحس باشی! 

  

 قوی نیستم!  _چیکار کنم مستانه؟ من 

  

 _انقدر ناامید نباش! خودتو نباز! تو از چیزی که فکر کنی قوی تری! یه

 قدم به سوی درمان بردار تا همه چیز به مرور حل بشه! برو پیش

 روانشناس، مطمئنم حالت بهتر میشه!  
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 #تاوان_ب یگناهی (فصل دوم) 

  14#پارت_

 #نازی  

  

  

 با عصبانیت بلند شد و گفت:  

 تانه توروخدا بیخیال! نمیشه... من نمیتونم.. _مس

   

 کالفه دستمو به صورتم کشیدم و گفتم: 

 _حرف با تو مثل آب تو هاون کوبیدنه! هر چی میگم باز حرف خودتو

 میزنی!... 

  

 _اره چون من نفهمم! نمیفهمم حسم چیه.. نمیدونم چطور خودمو از شر این



 .! مستانه من دیگه از زندگی بریدم! دلتنگی نجات بدم... من دیگه بریدم..

  

 جمله آخر حرفش رو با داد ادا کرد؛ سپس به سمت آشپزخونه رفت . 

 با تعجب به مسیر رفتنش نگاه کردم که با یه چاقو تو دستش برگشت؛ چاقو 

رو روی مچ دست چپش گذاشت که در کسری از ثانیه چشمام گرد شد 

 . 

  

 کنار _مهسان دیوونگی نکن! اونو بذار 

  

 پوزخندی زد و گفت:  

 _نه مستانه، میدونی بهترین راه برای خالص شدن از این احساسات

 خودک شِی! یادته خودتم وقتی دلتنگی میومد سراغت دیوونگی میکردی؟ 

 یادته چند بار قصد خودکشی کردی؟ تو که خودت تجربه کردی، چرا درکم

 نمیکنی؟ چرا مستانه؟ 
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 سرمو پائین انداخت م 

 راست میگفت... دلتنگی بدترین حس دنیاست... آدم رو به جنون

میکشونه... خودم تجرب هش کردم... مهسان رو کامالً درک میکردم 

 اما... 

شه!   ُُ  اما این به این معنی نیست که بزارم جلوی چشمام خودش رو بُک

  

 به سمتش رفتم و سعی کردم چاقو رو از دستش بگیرم.  

  

 دیوونه! فکر کردی چون درکت میکنم میزارم خودتو_بده من دختر هی 

 خدابیامرز کنی؟ احم ق 

  

 _مستانه نکن! 

  



 _درد و نکن، زهرمار و نکن، نکنم که خودتو به کشتن بدی؟ دیوان ه 

  

حاال من سر تیز چاقو رو میکشیدم سمت خودم، مهسان اون سرش ر 

 و 

  

 _مستانه ول ک ن 

  

 _نمیکن م 

  

 شدم چاقو رو ازش بگیرم؛ پرتش کردم تو آشپزخونه وو باالخره موفق 

 گفتم: 

 _مهسان دیگه بسه...! به اندازه کافی دیوونگی کردی!  

  

 _به تو ربطی نداره... هر کاری بخوام میکنم! دست از سرم بردار! تو
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 نمیتونی برام تصمیم بگیری! 

  

 پوزخندی زد م 

، درست رو گون هی در کسری از ثانیه دستم باال اومده و تو صورتش

 چپش 

 فرود اومد! طوری که سرش به سمت دیگه ای چرخید!  

  

 _مهسان، به خودت بیا... من نمیذارم این وضع ادامه پیدا کنه! تو باید بشی 

 همونی که قبالً بودی! باید به اصل خودت برگردی!  

  

با ناباوری دستش رو روی گون هش گذاشت و با چشمایی که اشک 

 توشون

 شده بود نگاهم کرد.   جمع

 #تاوان_ب یگناهی (فصل دوم) 

  15#پارت_



 #نازی  

  

  

 شونه ای باال انداختم و به سمت پل هها رفتم . 

 فردا باید حتما با روانشناسش حرف میزدم؛ دیگه دیوونگی رو رد کرده

 بود! هر چند درکش میکردم.. ولی باید خوب میشد... این وضع نباید ادامه

 .. پیدا میکرد

  

 پام رو روی اولین پله گذاشتم که صدای افتادن چیزی اومد. برگشتم که با 

 مهسانی که روی زمین افتاده بود و میلرزید روب هرو شدم!  

  

 سریع دویدم سمتش و کنارش زانو زدم؛ بدنش میلرزید و از دهنش کف

 میزد بیرون... داشت تشنج میکرد! 
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 سرش روی زمین افتاد رد برداشتم وبا نگرانی شالش که وقتی اومد از 

 مچاله کرده گذاشتم تو دهنش، تا فکش قفل نکنه! 

 سریع بلند شدم و رفتم تو آشپزخونه، کابینت کنار یخچال رو باز کردم،

 معموال همیشه دارو هاشو اینجا میذاشت . 

 اولین قرصی که دیدم رو برداشتم و با عجله برگشتم پیشش؛ من مقصر این

 کاش اون حرف ها رو نمیزدم! میدون ستم حساسه و نمیتونه حالش بودم!

 احساساتش رو کنترل کنه! همش تقصیر من بود! 

  

 در حالی که اشکام رو گونه هام میریختن، با دست هایی لرزون یه قرص

 از تو کاور درآوردم و با برداشتِن شال، گذاشتم تو دهنش!  

 اهش کردم؛ اگه چیزیشسرشو متون دستام گرفتم و با ترس و گریه نگ

 میشد هیچوقت خودم رو نم یبخشیدم!  

  

 پنج دقیقه در همون حال گذشت و باالخره لرزش تنش قطع شد و آروم



 گرفت؛ چشماش رو بسته بود و لباش آروم آروم تکون میخورد. 

  

 _مهسان، آبجی، چشماتو باز کن... ببخشید! همش تقصیر من بود! 

  

 کرد؛ با گیجی به اطراف نگاه میکرد.  آروم الی پلک هاش رو باز

  

 ای بابا خوبه از خواب اصحاب کهف بیدار نشده! این گیجیش برای چیه

 االن؟ 

  

 _مهسان، خوبی؟ 

  

 سر جاش نشست و گفت: خوبم. 

  

 سرمو تکون دادم و با تردید گفتم:  
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 _آبجی، باید استراحت کن ی 

  

 بلند شد و گفت: 

 _باشه 

  

 بشه و با هم از پله ها باال رفتیم. اون شب وقتی از خوابکمکش کردم بلند 

 بودن پروانه مطمئن شدم، رفتم پیش مهسان خوابیدم. 

 میترسیدم تنهاش بذارم و باز بخواد بالیی سر خودش بیاره یا دوباره حالش

 بد بشه!  

 #تاوان_ب یگناهی (فصل دوم) 

  16#پارت_

 #نازی 

  

  



 

  

 با شک گفتم: 

  _تو مطمئنی؟

  

 سرشو تکون داد و گفت: 

_اره؛ دیشب اصالً خوابم نبرد،  داشتم به حرفات فکر میکردم؛ راستش 

 حق

 با تو بود! این وضع نباید ادامه داشته باشه! دیگه خودمم خسته شدم از این 

 افکار پوچ و دلتنگ یها و گریه و زاری هام... امروز میرم پیش

 روانشناس! درمان رو ادامه میدم!... 

  

 لبخند روی لبم جا خوش کرد! این خیلی خوب بود! انگار عقلش اومده سر 

 جاش!  
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 با خوشحالی گفتم:  

 _خیلی خوشحالم که همچین تصمیمی گرفتی عزیزم! منم باهات بیام؟ 

  

 _نه، ترجیح میدم تنها برم. 

  

 _باشه؛ مواظب خودت باش، مهسان تو نباید اونجا عصبی بشه و مثل دفعه

 ه زدی عینک دکتر بدبخت رو شکوندی، چیزی رو بشکونی! قبل ک

  

 _اگه چرت و پرت اضافی منم خونسردیم رو حفظ میکنم! 

  

  

 مهسان*** 

  

 نفس عمیقی کشیدم و وارد مطب شدم. 



 منشی پشت میزش نشسته بود و سرش پائین بود؛ داشت چیزی تو دفتر

که روب هروی  بزرگِ زیر دستش م ینوشت. چند نفر هم روی مب لهایی

 میز

 منشی قرار داشت نشسته بودن. 

  

 به سمت میزش رفتم و گفتم: سالم، مهسان ساالری هستم یه ... 

  

با بلند شدن سرش و نگاه تعجب انگیزش روی خودم، حرفم رو ادامه 

 ندادم. 

  

 با تردید پرسیدم: مشکلی پیش اومده خانم؟  

 ری، صبح تماس گرفتن و_اوه نه، راستش خواهرتون، خانم مستانه ساال

 یه وقت مالقات با آقای دکتر، براتون گرفتن . 

  

 ابروهام پرید با ال 
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 این محبت های ترحم انگیز مستانه ِکی میخواد تموم بشه؟!   

  

 لبخندی زدم و گفتم:  

 _که اینطور! خیله خب نوبتم ِکی هست؟  

  

 ینید لطفاً  _اونی که داخل اتاقه بیاد بیرون، شما میرید داخل؛ بش

  

 زیر لب تشکر کردم و رفتم رو یکی از مبل ها، کنار دختر نوجوان

 موطالیی ای نشستم . 

 از خودم بدم میومد... چون قوی نبودم... همیشه ضعف داشتم... رادوین

 کلی بهم دروغ گفت، بهم تجاوز کرد، ولم کرد، با اون عکس و فیلم هایی

 بسته بشه!   که گذاشته بود، تهدیدم کرد تا دهنم

 با وجود همه اینا بازم من دوستش دارم! 

 از این همه ضعیف بودن خودم، حالم بهم میخوره! 



 چرا نمیتونم به این دلتنگی پایان بدم؟ چرا وقتی خودم نمیخوام، بازم بهش

 فکر میکردم؟ چرا هر چیزی میبینم یاد رادوین و خاطراتی که باهاش

 موشش کنم؟ چرا ذهنم در هر شرایطی میرهداشتم، میوفتم؟ چرا نمیتونم فرا

 سمت اون؟ چرا نمیتونم جلوی اشک هایی که براش میریزم رو بگیرم؟ 

 اون کاری کرد از این دنیا و زندگی بِبُرم! کاری کرد فکر خودکشی بزنه 

 به سرم! دلیل همه دیوونگی هامه! کاری کرد به جنون برسم! پس چرا

 بازم دوستش دارم؟ 

 عشق! عشقی که آدم رو اینجوری نابود م یکنه! لعنت به این 

 با صدای منشی که اسمم رو صدا زد، با گیجی بلند شدم و به سمت اتاق

 دکتر رفتم. در رو باز کردم و وارد شدم؛ دکتر عینکش رو روی چشماش

جا به جا کرد و سرشو بلند کرد. تا چشمش به من افتاد لبخندی زد و. 

 .. 

  

 ل دوم) #تاوان_ب یگناهی (فص
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  17#پارت_

 #نازی 

  

  

 و گفت: 

 _اوه خانم ساالری.. خیلی خوش آمدید! 

  

زیر لب تشکر کردم و روی مبِل چرِم مشکِی روبهروی میزش نشستم 

 . دستاشو توهم قالب کرد و گفت: درمورد جلسه قبلیمون با خواهرتون

 صحبت کردید؟ جوابشون چی بود ؟ 

  

 ما دو تا با هم اشتباه م یگیرن!  تعجب نداشت، اینجا تقریباً همه

  

 _آقای دکتر من مهسانم، اون که چند روز پیش باهاش صحبت کردید



 خواهرم، مستانه بود. 

  

 ابروهاش پرید باال و گفت: 

 _خدای من! شباهت شما دو تا خواهر واقعاً حیرت برانگیزه!  

  

 لبخندی زدم و گفتم: 

بدین؟ من میخوام خوب بشم!  _بله، خب میشه به صحبت جلسه قبل ادامه

 _حتماً خانم ساالری 

  
 

  

 با اخم گفت: فکرشم نکن!  

  

 کالفه دستامو تو موهام کشیدم و گفتم: 

 _مستانه مگه تو نم یخواستی من درمان بشم؟ اگه نم یگفتی باید برگردم به
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 اصل خودم؟ مگه تو نبودی که بخاطر گریه و دیوونه بازی هام زدی تو

 تو نبودی که بخاطر دلتنگیم اون همه حرف بارم کردی؟ گوشم؟ مگه 

  

 _چرا خودم بودم، خب که چی؟ 

  

 _پیچ پیچی! خب خنگه حاال که میخوام به حرفات عمل کنم و دوباره بشم

 همون مهساِن شلوغ و شیطون، چرا نمیذاری؟  

  

 از رو صندلی بلند شد و با کالفگی گفت:  

 وت تأثیر گذاشته و تصمیم گرفتی_ببین خیلی خوشحالم که حرفام ر

 عملیشون کنی! اما با روش عمل کردنت مخالفم!  

  

 _چرا؟ چون باید اینجا رو ترک کنی؟ 

  



 انگشت اشارهش رو به سمتم گرفت و گفت:  

 _اره، دقیقاً همینه! اگه یادت باشه مامان با فهمیدِن موضوع و باردارِی 

 ا نداره! بابا و افسونش رو هممن ،طردمون کرد و گفت دخترایی به اسم م

 خدابیامرزه! معلوم نیست چجوری ُمردن! آیلین هم که بیخیال... همدست 

 رامسین و رادوینه! میبینی ما تو ایران جایی نداریم مهسان! کجا بمونیم

 آخه؟ تازه اون روانشناس خل و چلت میگه باید تو تهران، دقیقاً همون

 و همه جا رو از نزدیک ببینی تا جایی که قبالً زندگی میکردی بری 

 خاطراتت دوباره زنده بشن و بتونی باهاشون روب هرو بشی! ببینم ما تو

 تهران چطور باید خودمون رو از چشم همه کسایی که میشناخت نمون و

 میشناختی مشون مخفی بشیم ؟ 

  

 کالفه پوفی کشیدم و ولو شدم رو صندلی . 

خاله فامیل دیگ های تو تهران مستانه درست میگفت، با اینکه جز 

 نداشتیم،
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 اما دوست و آشنا هم کم نداشتیم؛ 

 وقتی مامان اونطوری طردمون کرد کل در و همسایهها فهمیدن چه بالیی 

سرمون اومده! بخاطر همین موضوع تعداد کسایی که میشناخت نمون 

 هم 

 بیشتر شدن! همه از این رسوایِی عالم خبر دار شدن!  

 حق نداد! همه گفتن کرم از دخترا بوده!  هیچکس بهمون

 آهی کشیدم. 

 تأسف میخورم برای جامعه... جامع های که با افکار بستهشون، همیشه 

دخترا رو مقصر جلوه داده و به نابودی میکشونن... جامع های که با 

 حرف و حدیثهاشون میتونن آدم رو به جنون بکشونن... جامعهای که با 

 ن اعتماد به نفس نذاشتن واسه زنها و دخترها ... "ضعیفه" گفتن هاشو

 چرا همیشه پسرا تاج سرن؟ چرا هیچکس پسرا رو مقصر نمیدونه؟ چرا

 وقتی یه پسر به یه دختر تجاوز میکنن میگن "شیطون گولش زده، کردم از

 دختره بوده" ؟ 

  



 #تاوان_ب یگناهی (فصل دوم) 

  18#پارت_

 #نازی  

  

  

 ه مستانه با حرص گفت:  آه دیگ های کشیدم ک

 _اه بسه دیگه نم یخواد غمبرک بزنی! میریم . 

  

 در کسری از ثانیه چشمام گرد شد و عین فنر از جا پریدم و گفتم:  

 _چی؟ جدی میریم؟ 

  

 _اره، هر چند اوضاع یکم سخت میشه ولی از خوب شدن حال تو مهم تر

 نیست! 
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 لبخندی زد م 

 خواهِر مهربوِن من!  

  
 

  

 در حالی که سینِی حاوِی قهوه تو دستم بود، دستگیره رو پائین کشیدم و 

 وارد شدم. 

 مستانه که پشت میزش نشسته بود، با دیدنم گفت: 

 _یعنی آرزو به دل موندم یه بار، فقط یه بار این در وامونده رو بزنی بعد

 عین گاو سرت رو بندازی پائین بیایی داخل!  

  

 گذاشتم و گفتم:  سینی رو روی میزش 

 _به کورِی چشم تو و آرزو به دل گذاشتنت، هیچوقت اینکار رو نمیکنم.  

  

 چشمامو درشت کرد و سرشو با تأسف تکون داد. یکی از فنجون های قهوه



 رو برداشتم و نشستم روی مبِل ِکِرمِی جلوی میزش و گفتم:  

 نا! _چیه؟ اون چشمای باباقوریت رو اونجوری واسه من گشاد نک

  

 یه جرعه از قهو هش رو خورد و گفت:  

 _آدم نمیشی! 

  

 _فرشتهها آدم نمیشن عزیزم! 

  

 ابروهاشو باال انداخت و با حرص گفت: 

 _اِ م یدونستی مقام آدما پیش خدا از فرشتهها هم باالتره؟ 

  

 _اره عزیزم، در جریانم اشرف مخلوقات تشریف داریم! 

  

 خیله خب؛ بنال ببینم دردت چیه؟ پشت چشمی نازک کرد و گفت: 
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 _وا بی ادب! 

  

_قربونت برم! تو ب یدلیل برای من قهوه نمیاری! ب یدلیل نمیشینی ور 

 دلم!

 این دفعه چیکارم داری؟ 

  

 خندیدم و گفتم: 

_خوب منو شناختیا! ولی خدایی این دفعه هیچی... حوصل هم سر رفته 

 بود 

 خستگیت در بره! گفتم دوتایی یه قهوه بخوریم توام 

  

 با شک نگاهم کرد و مشغول خوردن قه وهش شد. مطمئنم االن داره با 

 خودش میگه "معلوم نیست دفعه چه خوابی برام دیده!" 

  



 لبخندی بهش زدم. 

  

 چند تقه به در خورد، مستانه "بفرمائید" ی گفت و در باز شد و منشیش

 جوابشو دادم؛ سپس رو به وارد شد. با دیدنم بهش سالم کرد که با لبخند

 مستانه گفت: 

 _خانم، آقای ِکلینی تشریف آوردن! 

  

 مستانه:  

 _راهنماییشون کن. 

  

 منشی با لبخند "چشم" ی زیر لب گفت و از اتاق خارج شد . 

  

 رو بهش گفتم: 

 _ببینم ِکلینی دیگه کیه؟  
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 ن هم_یه بازیگر و کارگردان معروف! مهمونی زیاد میره، برای همشو

 من برای تیپش نظر میدم.  

  

 ابروهامو باال انداختم و "آها" یی زیر لب گفتم. 

 سالش  ۲۹/٠۳در دوباره باز شد و این دفعه مرد قد بلندی که بهش میخورد 

 باشه وارد شد.... 

  

 #تاوان_ب یگناهی (فصل دوم) 

  19#پارت_

 #نازی  

  

  

 وابش رو داد و تعارف کردبا لبخند سالم کرد که مستانه با روی گشاد ج



 بشینه روی مبلی که روب هروی من قرار داشت . 

  

 مستانه:  

 _چی میل دارید بگم بیارن؟ 

  

 سرش رو تکون داد و گفت: 

 _ممنون، چیزی نم یخوام. اومدم یه مشاوره کوتاه بگیرم و در مورد

 موضوعی هم باهاتون صحبت کنم؛ با شما و (نگاهش رو به سمت من

 و ادامه داد) خواهرتون..  سوق داد

  

 من و مستانه با تعجب به همدیگه نگاه کردیم؛ چیکار میتونست با من داشته

 باشه؟  

  

 سوالم رو به زبون آوردم که گفت: 
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_خودتون میدونید که من کارگردان و بازیگرم، اخیراً داریم رو پروژ 

 هی 

 کان های مهمی و جدیدی کار  میکنیم که خب... ایران هم یکی از م

 فیلممونه! 

  

 ابروهام پرید با ال 

 نکنه میخواد تو فیلمش بازی کنیم؟ 

 چه جالفتا... ما رو چه به بازیگری؟  

 البته یه جورایی هم بهمون میاد... تو نقش بازی کردن و دروغ گفتن و

 چرت پرت بهم بافتن لنگه نداریم! بازیگری هم چی جز این چند معیار

 میخواد؟ 

  

  مستانه: 

 _آقای ِکلینی این چه ربطی به ما داره؟ یعنی چه کاری از دستمون برمیاد؟  



  

 آقای ِکلینی:  

 راستش من ازتون درخواست دارم که تو فیلم بازی کنید! خب شما چهره

 هنری و زیبا دارید و مهم تر از همه اینه که دوقلو هستید و اندازه سر 

های اصلی هم دوقلو هست  سوزن تفاوت ظاهری ندارید! تو فیلم شخصیت

 ن 

  

 فیلم ... 

 دوقلوها... 

 شخصیت های اصلی... 

 چقدر شبیه زندگِی ما بود... زندگِی ما شبیه یه فیلم بود... یه فیلم عاشقانه 

 کمدی... با یه عالمه اتفاقات طنز و جالب... و در عین حال خیلی هم

 غمگین... ما هم که شخصیت های اصلی بودیم... 

  

https://4skin98.ir/


 ن واقعاً نمیدونم چی بگ م من: م

  

 آقای ِکلینی: درک میکنم، گیج شدید و نمیتونید سریع تصمیم بگیرید و بهم

 جواب بدید! 

  

 مستانه: بله همینطوره؛ میشه کمی بهمون زمان بدید... حدوداً دو رو ز 

  

 اون که انگار اطمینان داشت پیشنهادش رو قبول میکنیم، لبخندی زد و با

 : بله بله حتما؛ً خوب روش فکر کنید.  روی گشاد گفت

  

 مستانه: ممنو ن 

  
 

 انگار همه کائنات دست به د ست هم داده بودن تا ما هرجور شده بریم

 ایران! 



 افسردگِی من و اصرار های روانشناسم از یه طرف، تما سها و پیشنهاد 

 آقای ِکلینی هم از یه طرف 

  

 دیشب بازم کابوس دیده بودم... 

 بد بود...  خیلی

نصفه شب مثل برق گرفت هها از خواب پریدم و کلی گریه کردم! 

 روانشناس

میگفت وضعیتم روز به روز داره بدتر میشه، م یگفت این کابو سها و 

 دلتنگ یها خود به خود و به مرور زمان از بین نمیره، باید باهاشون 

 ز خودم دورشونروب هرو و بجنگم! باید بتونم باهاشون کنار بیام! باید ا

 کنم! 

 میگفت تنها راهش هم ایران رفتنه... باید برم و با همه چیز و همه کسی 

 که به گذشت هم ربط داره روب هرو بشم! باهاشون مقابله کنم! 

  

 حرفاش همه درست بود... خودمم همین رو میخواستم... هر چند میدونستم
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از ده مترِی جایب  به این راحت یها نخواهد بود... منی که با رد شدن

 مقل 

 پیتزا ام که برای اولین بار با رادوین رفته بودم، کنترل خودم رو از دست 

میدم و دیوونه بازی درمیارم، چطور میخوام با خودش روب هرو بشم و 

 تازه

 ککم هم نگزه؟ واقعاً میتونم؟  

  

 شب اما این وضع که نباید ادامه داشته باشه... نمیتونم تا آخر عمرم هر 

 کابوس ببینم و ب ی اهمیت باشم... نمیتونم هر روز دلتنگش بشم و الکل

 بخورم... نمیتونم هر شب تو تختم براش اشک بریزم... نمیتونم، معلومه که

 نمیتونم... 

  

 مرگ یه بار، شیون هم یه بار! 

 میرم ایران، هیچی هم نمیتونه جلوم رو بگیره! نمیزارم گذشت هی لعنتیم و

 تفاق بد و نحسی که توش افتادن، آیند هم رو خراب کنن!  چند تا ا



  

 #تاوان_ب یگناهی (فصل دوم) 

  20#پارت_

 #نازی  

  

  

 مستانه هم باالخره از کارای من به ستوه اومد و قبول کرد. 

آقای ِکلینی که تازه فهمیده بودم اسمش "کاران "ه، برامون بلیط گرفت 

 و 

 فتیم فرودگاه. خودش اومد دنبالمون و با هم ر

  

 یه ایل همسفر دیگه هم داشتیم... ظاهراً گروهی بودن که تو تولید فیلم نقش

 داشتن و همشون هم با کاران خیلی صمیمی بودن! 

 کاران با هم آشنامون کرد. 
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 مستانه:  

 _اصالً حس خوبی نسبت به این فیلمه ندارم!  

  

 من:  

   _تو که به اینجور ح سها میگفتی خرافات!

  

 مستانه:  

 _خفه شو، مادر نشدی بفهمی چی میگم! 

  

 من:  

 _چه ربطی به پروانه داره؟ 

  

 با حرص گفت: 



 من اونجا فیلم بازی کنم، کدوم جنابی از بچهم نگه داری میکنه ؟ »

  

 من:  

 _االن واقعاً دردت اینه؟ نگران نباش م یدیمش به یکی از این بچه ها!  

  

 با اخم گفت:  

و میمون! مگه بچه من اشیاست؟ دست هیچ احد الناسی نمیدمش! _گمش

 من:  

 _با وضع چرا قبول کردی تو فیلم بازی کنیم؟ 

  

 مستانه:  

 _فکر کردم اینجوری روحیه تو بهتر میشه! بیخیال براش پرستار میگیرم. 

  

 آهی کشید م 
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 خواهر مهربون من! 

  

 _خانوما، حواستون کجاست؟ پروازمونه!  

  

 صدای کاران، سرمو تکون دادم و گفتم:   با

 _ببخشید حواسمون نبو د 

  

 لبخندی زد 

 کیف ُگنده پروانه رو برداشتم و به سمت گیت رفتیم.  

  

 _چی تو این کیف گذاشتی آخه؟ چقدر سنگینه! 

  

 _کجاش سنگینه آخه؟ چرا انقدر نازک نارنجی بازی درمیاری؟ یخته لباس

 بیشتر نیست که!  با مای بیبی و شیشه شیر 



  

 با تعجب گفتم:  

 _ببینم تو هنوز دخترتو مای بیبی میکنی؟ سه سالشه ها  

  

 _که چی؟ هنوز بچهست!  

  

 سرمو با تأسف تکون دادم. 

 از پروانه یه دختر لوس و در عین حال شلوغ و جیغ، دقیقاً مثل خودش 

 میساخت!  

  

ویرایش "تاوان ب یگناهی:" 

فصل #تاوان_ب یگناهی (

 دوم) 

  21#پارت_
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 #نازی  

  

  
 

  

 _پاشو... مهسان پاشو ... 

  

 با حرص چشمای خوابآلودم رو باز کردم که با چهره عبوس و اخموی

 مستانه روب هرو شدم . 

  

 _ها؟ چیه؟ مشکلی داری بگو حلش کنم برات! 

  

سرشو با تأسف تکون داد و گفت: یادته به من میگفتی خر سی جان و 

 خرس

 آلو؟ حاال این درمورد خودت صدق میکنه! خواب



  

 بلند شدم و گفتم: اره دیگه؛ زندگیمون صد و هشتاد درجه تغییر کرده! همه

 چیز برعکسه!  

  

 کیف پروانه رو گذاشت جلوم و گفت: کم چرت بگو 

  

 پوفی کشیدم و اون گیف بزرگ و سنگین که طرح پلنگ صورتی روش

 بود، رو برداشتم. 

  

ن و بقیه تیم، از هواپیما خارج شدیم و من پا به ایران دنبال کارا

 گذاشتم...

 برگشتم جایی که برام حکم جهنم رو داشت... جایی که بدترین و بهترین 

ش تجربه کردم... زادگاهم... جایی که دنیام توش َُ  اتفاقات زندگیم رو دِر

 شکل گرفت ... 

  

https://4skin98.ir/


 ههام کردم . نفس عمیقی کشیدم و هوای آلوده تهران رو وارد ری 

  

 کاران رو به هممون گفت: دوستان لطفاً از گروه جدا نشید و همگی دنبال 

 من بیایید؛ یکی از دوستان ایرانیم قراره چند تا ون بفرسته دنبالمو ن 

  

 همه سر تکون دادن و کاران جلو افتاد و ما هم مثل جوجه اردک هایی که

 ادیم. دنبال مادرشون میرن، به صف دنبالش راه افت

  

 نگاه خیر هی مردم رومون و اشاره کردن و نشون دادمون به همدیگه،

 آزارم میداد. 

 هرچند برام تازگی نداشت... به دلیل این شباهِت بیحد و مزری که داشتیم،

 همه جا این نگا ههای متعجب و شگفت انگیز رومون بود! 

  

 بودن گفته بود باز خداروشکر کاران تو هواپیما به دخترایی که تو گروه



 شال سرشون کنن! ولی اون لبا سهای باز و شلوار لیهایی پاره پور های که

 دخترا پوشیده بودن بدجور تو چشم بود! 

  

 همونطور که کاران گفته چند تا ون اومدن فرودگاه، دنبالمون و بردنمون

 به هتل. 

 وکاران از قبل ترتیب همه چیز رو داده بود و برای هممون اتاق رزر

 کرده بود؛ و ظاهراً اتاق من و مستانه یکی بود و پروانه!  

 باورم نمیشد هر شب باید با جیغ جی غها و گری هها و نق ن قهای این بچه 

 بخوابم! 

  

با خستگی کیفش رو روی تخت گذاشتم و گفتم: من خستهم، میخوام 

 بخواب م 

  

 و هواپیما _بیخود نیست که بهت میگم خرسی، اون خواب مشتی ای که ت
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 زدی بس نبود؟ 

  

 _نه 

  

 در حالی که لباس های پروانه رو درمیاورد گفت: من خسته ترم، تازه کل

 راه رو هم بیدار بودم، بیا بچه رو ببر حموم تا یه چرتی بزنم! 

  

 با حرص نگاهش کردم

 این بچه بدجور رو مخم بود! 

  

چه و نرم کننده و خالصه مستانه پروانه رو داد بغلم و با کلی شامبو ب

 اینا...

 فرستادم تو حمومی که داخل اتاق قرار داشت؛ خودشم خیلی ریلکس لباس

 هاشو عوض کرد و خوابید. 



  

 رو به پروانه ای که مثل جغد داشت به اینور و اونور نگاه میکرد، گفتم:

میدونستی مادرت بعضی وق تها خیلی رو مخ میشه؟ دقیقاً مثل 

 خودت... 

 یشه رو مخی! بس که مادرت لوس و ننر بارت آورده! البته تو هم

  

با لحن بچگون هش گفت: مطمئنم االنم دالی تو دلت به مامانم میگی 

 "خواف

 به خواف بلی ایشاال"  (خواب به خواب بری ایشاال) 

  

 زدم زیر خند ه 

 مادر دختر لنگ هی هم بودن! 

  

 خشک کرده و حسابی حمومش کردم، بعد هم موهای کوتاه فرفریش رو

 لباس تنش کردم . 
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 _ببین بچه مای بیبیت نکردم، خراب کاری نکنیا! 

  

 یه لبخند دندون نما زد که دندون های خرگوشیش نمایان شد و من دلم قنچ

 رفت واسش!  

 خندیدم و بغلش کرد م 

  

 _خاله، میخواهی تو بخواف، من قول میدم جایی نلم! 

  

 قوِل قول؟   با تردید نگاهش کردم و گفتم:

  

 _قوِل قول!  

  

 سرمو تکون داد و با بوسیدِن  گون هش گفتم: اوکی، ولی جایی نریا! اگه



 حوصل هت سر رفت هم بشین با تبلتت بازی کن 

  

 _باسه 

  

 نفس عمیقی کشیدم و رفتم سمت تخت اما وسط راه وایسادم؛ با تردید به

 ! هر کاری ازش برمیاد پروانه نگاه کردم... این دختر، دختِر مستانهست

  

 محض احتیاط رفتم در اتاق رو قفل کردم و کلید رو هم گذاشتم باالی کمدی

 که روب هروی تختی که مستانه روش خوابیده بود، قرار داشت. 

  

 سپس با خیال راحت تبلت رو به دستش دادم و رفتم سمت تختم. .. 

  

 #تاوان_ب یگناهی (فصل دوم) 

  22#پارت_
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 #نازی  

  

  
 

  

 شخص سوم *** 

  

 دخترک با لبخند تبلتش را روی زمین گذاشت و با احتیاط از روی مبل

 پائین پرید. 

 میدانست خاله مهسانش اگر بخوابد، دیگر بیداری نم یشناسد! آن وقت اگر

 دنیا را هم آب ببرد خاله مهسانش را خواب میبرد! 

  

 ت؛ وقتی با چشمانبه سمت تختی که خاله اش روی آن خوابیده بود رف

 بستهی مهسان مواجه شد، محض احتیاط دستش را روی صورت خالهاش

 گذاشت تا از خواب بودنش مطمئن شود؛ وقتی دید خاله اش عکس العملی



 نشان نمیدهد، لبخندی زد و از تخش فاصله گرفت. 

  

حال با حالت متنفکری دستش را روی چانهاش گذاشته بود و به کمد 

 زل

 دانست برداشن آن کلید برایش غیرممکن است! زده بود؛ می

  

 به اطراف نگاه کرد که چشمش افتاد به سنجاق قفلی ای روی میز عسلِی 

 کنار تختی که مادرش روی آن خوابیده بود؛ با لبخند رفت و سنجاق را

 برداشت . 

  

 الحق که دختر مستانه بود!  

 ز کرد؛ سپس سنجاقزبانش را با سخت کوشی بیرون آورده و در را باز با

 را روی زمین انداخت و از اتاق خارج شد . 
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  .............................. 

  

 رامسین* ** 

  

 نگاهم رو از آبِی آسمون گرفته و به سمت پیاد هرو سوق دادم؛ چقدر این

 خلوِت اول صبحی رو دوست داشتم! جون میداد واسه دویدن و ورزش!  

  

 روع کردم به دویدن؛ اما ذهن و حواسم انگار یهنفس عمیقی کشیدم و ش

 جای دیگه بود!  

  

 تو این مدت خیلی دنبال دخترا گشته بودیم... ایران رو کامالً زیر پا گذاشته 

 بودیم... اما دریغ از یه نشونی کوچیک ازشون ... 

رادوین م یگفت دیگه خسته شده و میخواد به این جستجوی ب ینتیجه 

 پایان 

 هم داشت... چهارسال گشتن و در نهایت هیچ نتیجهای به دست بده! حق



 نیاوردن، واقعاً مأیوس کنند هست! 

 ولی من حتم دارم باالخره میتونم مستانه رو پیدا کنم... ببینمش و صداش

 رو بشنوم! ابراز پشیمونی کنم و امیدوار باشم که ببخشتم!  

  

 وایسادم 

 ام دوال شدم و دستامو گذاشتم رو زانو ه

 نفس نفس میزد م 

  

 _سرعتت در دویدن تو این پیاد هرو، روز به روز داره بیشتر میشه!  

  

 سرمو باال گرفتم و گفتم: تو اینجا چیکار میکنی ؟ 

  

 _واال من عاشق نامزدمم و دوست دارم همیشه کنارش باشم! ولی انگار 

 حضورم عادتاون اینو نمیخواد، منم تصمیم گرفتم مدام کنارش باشم تا به 
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 کنه و بپذیرتم!  

  

 پوزخندی زدم و بطرِی آبی که تو دستش بود رو قاپیدم، چند جرعه خوردم 

 و گفتم: واسه همینه همه جا مثل اردک دنبالمی ؟ 

  

 _دقیقاً همینه عزیزم ! 

  

 اخمی کردم و گفتم: برو خونه آروشا 

  

 ست، گفت: بطری رو از دستم گرفته و همونطور که داشت درش رو م یب

 نمیشه عزیزم، به هر حال ما زن و شوهر محسوب میشیم و زشته وقتی با

 هم از خونه خارج شدیم، تکی برگردی م 

  

 ابروهامو باال انداختم و یا تعجب گفتم: با هم؟ من یه هفت هست ندیدمت!  



  

 _چون خیلی درگیر کار و مشغله ای عزیزم! اصالً به من اهمیت نمیشی... 

 نمیذاری و باهام بداخالقی! منم مجبورم نقش بازی کنم تا بقیه برام وقت

 دچار سوءتفاهم نشن و فکر نکنن رابطه مون خرابه! واسه همین صبح بعد

 اینکه تو از خونه خارج شدی، دنبالت اومدم و مامانم و بقیه گفتم "دوتایی

 میریم ورزش"  

  

 اید قیافه مادرمودستاشو باز کرد و با ذوق ادامه داد: وای رام سین ب

 میدیدی... خیلی خوشحال شده بود! 

  

 عین الستیک وا رفت و با چهره عبوسی ادامه داد: ولی اون داداش نچسبت 

 فقط یه پوزخند زد! به نظرم بهتره باهاش صحبت کنی تا حداقل جلوی

 مادرم رعایت کنه!  
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 #تاوان_ب یگناهی (فصل دوم) 

   23#پارت_

 #نازی  

  

  

 گفتم: دهنت کف نکرد اینقدر فَک زدی؟  با اخم 

  

 وا رفته نگاهم کرد و نالید: رااامسین! 

  

_چیه؟ خودت بهتر میدونی ازدواج ما صورِی و منم عاشق یکی دیگ 

 هم! 

 پس لطفاً پیش خودت رویاپردازی های بیخود نکن، سه ماه دیگه این

 کار و ازدواج و نامزدی صوری تموم میشه! اونوقت من برمیگردم سر 

 زندگی خودم و به جستجوم برای پیدا کردِن مستانه ادامه میدم، توام میشی 

 همونی که قبالً بودی... همون دختری که روزی ده تا دوست پسر عوض 



 میکرد! 

  

 با ناباوری نگاهم کر د 

 بد حرفی زده بودم! 

 نباید میگفتم... نباید به روش میاوردم! 

 ید بفهمه و بپذیرتش! نمیتونم بزارم با نقش بازیاما حقیقت بود... باالخره با

 کردنام جلوی عمه، پیش خودش تصورات دیگه ای بکنه و بعداً برام 

 دردسر بشه!  

  

دهنش چند بار مثل ماهی، برای حرف زدن باز و بسته شد، اما حرفی نزد 

 . 

 یک قطره اشک چکید رو گون ه ش 

  

 بین... چشمامو روهم فشار دادم و گفتم: آروشا ب
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 دستش رو باال آورد که یعنی "ادامه نده" 

 هقی زد و گفت: باشه، اگه تو اینطور میخواهی منم نمیتونم حرفی بزنم! به

 هر حال خودمم عالقه ای بهت ندارم و اگه االن اسمت رومه و تو دید همه

 همسرت محسوب میشم، فقط و فقط بخاطر مادرمه! وگرنه... وگرنه تو

 رمی! برام مثل براد

  

 نتونستم جلوی پوزخندم رو بگیر م 

 با این حرفها سعی داشت غرورش رو حفظ کنه و نذاره بیشتر از این

 جریحه دار بشه! اما من که میدونستم... به قول رادوین "آروِش پسر باز، 

 دلشو بهت باخته رامسی" 

  

 _خوبه که میدونی، حاال بیا بری م 

  

 ودم تنهایی میرم، به مادرم و بقیه هم میگم_نه، تو به ورزشت ادامه بده خ



 موندی تو صف نانوایی! نون بگیر و بیا، تا شک نکن ن 

  

 سرمو تکون دادم و گفتم: باشه 

  

 رفت. 

 کالفه چنگی تو موهام زدم، نشستم رو نیمکت و آهی کشیدم 

 ذهنم درگیر بود... درگیِر گذشته، درگیِر زندگِی لعنتیم، درگیِر اتفاقات 

 رفی که تمومی نداشتن! مزخ

  

 دوسال بعد غیب شدن دخترا، عمه سکته قلبی کرد... این اتفاق هممون رو

 شوکه کرد، مخصوصا آروشا... نابود ش د 

 عمه گفت آخریت آرزوش سر و سامون گرفتِن دخترشه! آروشا هم که کالً 

 تو فکر ازدواج نبود... به دختِر پسرباز!  

 عمه، اون روزها حسابی گیج و کالفهم کردهنگاهها و حرفهای معناداِر 
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 بود! رادوین که تا حدودی به معنا و مفهوم شون پی برده بود، سریع

 خودشو کنار کشید، به منم هشدار داد ولی من ... 

 مِن احمق نفهمیدم و موندم وسط... عمه با گریه و التماس ازم خواست با 

شدن کمرش رو دیدم! آروشا ازدواج کنم! من شک ستنش رو دیدم، خود 

 اون

 خیلی بهمون لطف کرده بود... زندگی ای که قبل آشنایی با مستانه داشتم

 رو مدیونش بودم... نتونستم "نه" بیارم و ناچار قبول کردم! 

 اوایل آروشا خیلی باهام بدرفتار میکرد... فکر میکرد من اینجوری خواستم

شق مستان هم، فکر زندگی و آیند هش رو خراب کنم، چون میدونست عا

 کرده 

 بود اون رو یه وسیله قرار دادم و دارم ازش سوءاستفاده میکنم تا مستانه

رو فراموش کنم! اما وقتی پی به ماجرا برد، نابود شد... فکر اینکه 

 مادرش

 فهمیده آمار دوست پسراش چقدره، داشت دیوون هش میکرد! 

 کردم... ولی اون ازسعی کردم کمکش کنم... باهاش حرف زدم... قانعش 



 کارها و حرفهام تعبیر دیگ های کرده بود... اینکه من عاشقشم!  

 پوزخندی زد م 

 من عاشق آروشا بشم؟ ُجک ساله!  

  

 از رو نیمکت بلند شدم و راه افتادم به مقصد نانوای ی 

  

  ۴یا  ۳خواستم از خیابون رد بشم که چشمم افتاد به دختر بچ هی حدود 

اشت مثل پنگوئن، وسط خیابون راه م یرفت و کامیونی سالهای که د

 کهداشت با سرعت به سمتش میومد؛ سریع دویدم سمتش و با بغل کردنش،

 کامیون بوق زد و تقریباً هردومون رو پرت کردم گوشه خیابو ن 

  

 کامیون از جلومون رد ش د 

 نفس راحتی کشیدم و رو بهش گفتم: خوبی؟ جاییت درد نگرفت ؟ 
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اش رو دو طرف صورتم، رو ت هریشم گذاشت و گفت: نه عمو دست

 جون!

 ملسی که نجاتم دادی! مامانم همیشه میگه، آدمای خوف کم پیدا میسن! تو

 آدم خوفی هشتی!  

  

 به بچه چی یاد میدن واقعا؟ً اینکه مراقب خودش باشه و گشاِد گشاد مثل 

 پنگوئن جلو کامیونها نره یا فلفسه؟ 

  

 کم ببین م _دهنتو باز 

  

 با تعجب گفت: چال ؟ 

  

 _میخوام ببینم دهنت کف کرد یا نه!  

  



چشماش گرد که نتونستم جلوی خودمو بگیرم و زدم زیر خند 

 ه 

 حالت چهرهش خیلی بانمک بود!  

  

 _چال میخندی؟ دهنم چال باید تَف تنُه ؟ 

  

_بس که ِورِور های! این همه فَک زدی حتماً کف کرده 

 دیگه ! 

  

 _نخیلم ن کلده! ببی ن 

  

 و دهنش رو اندازه غار باز کرد... در حدی که ته حلقش هم نمایان شد!  

 خندیدم و همونطور که تو بغلم بود بلند شدم. 

  

 _پدر مادرت کجان بچه ؟ 
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 _مامانم خوافه، پاپا ندالم!  

  

 با تعجب نگاهش کردم 

  

 _یعنی تو پدر نداری ؟ 

  

 _نه 

  

 یدیش ؟ _تا حاال د

  

 _نه، مامانم میگه قبل به دنیا اومدن من، ُملده!(ُمرده ) 

  

 _الهی! خب مادرت کجاست؟ 



  

 _گفتم که خوافه!  

  

 گیرنده های این بچه چرا انقدر ضعیفه ؟ 

  

_میدونم خوابه، ولی کجاست؟ یعنی خونهتون کجاست 

 ؟ 

  

 _بالی چی میپلسی؟(برای چی میپرسی؟) 

  

 ونه تون پیش مادرت! _میخوام ببرتمت خ

  

_مامانم میگه خون همون تو 

 میالنه!  
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 #تاوان_ب یگناهی (فصل دوم) 

  24#پارت_

 #نازی  

  

  

  

 ابروهام پرید با ال 

 یعنی تو ایران زندگی نمیکرد ؟ 

  

_چی؟ میالن؟ ایتالیا زندگی میکنین 

؟ _اله، عمو سلدمه! میسه ببلیم پیس 

 ببریممامانم؟(اره،عمو سردمه میشه 

 پیش مامانم؟)  

  

 فهمیدم بیست سؤالی راه انداختم! پس سرمو تکون دادم و گفتم: باشه 



دخترم، فقط بگو خون های که اینجا توش اقامت دارین کجاست تا 

 ببرمت! ؟ 

  

 _یه جای بزلگ بود! یه عالمه آدم هم توس بود!(یه جای بزرگ بود! یه

 عالمه آدم هم توش بود)! 

  

 نه خون هشون کجاست، پس گفتم: خیله خب، ببینم شمارهفهمیدم نمیدو

 مادرت رو بلدی؟ 

  

 با اون چشمای درشت رنگیش پلک زد و گفت: ُسماله دیگه 

 چیه؟(شماره)** 

  

 عجب گیری کردم ا 

 این بچه یه خنگِ تمام عیار بود! 
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 _نظرت چیه تا وقتی که مادرت رو پیدا کنیم کنار من باشی و االنم باهام 

 ایی خون همون؟ هوم؟ بی

  

 _موافق م 

  

 لبخند حرصی ای زدم 

  

 _راه رفتن که بلدی؟ یعنی راه رفتِن آدمیزادی!  

  

 _نه، خالم همیسه میگه من نمیتونم مثل آدم اله (راه**) بلم (برم**) چون

 به بابام رفتم! 

  

 تک خندی زدم و گفتم: مگه بابات پنگوئن بوده بچه جان؟  



  

 ولی نه راه رفتنس (رفتنش**) خالم میگه اون مخس _اله،(اره**)

 (مخش) پنگوئنی بوده! 

  

 زدم زیر خند ه 

 واقعاً به بچه چی یاد میدن؟  

  

 تا نون گرفتم و برگشتم خونه اون بچه که گفته بود اسمش "پروانه" ست،

 تو بغلم بود؛ حاال بماند که نیم ساعت تو صف نانوایی بودم! 

به چه درد اهالی خونه میخوره؟ مطمئنم صبحون  االن واقعاً این نون

 هشون 

 رو خوردن 

  

 آهی کشیدم و وارد شدم، به محض ورودم به داخل خونه، با خانواده محترم
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 به عالوه اخم و تَخم شون روب هرو شدم! 

 لبخندی زدم و گفتم: اینجوری نگاه نکنید، صف نونوایی شلوغ بود؛ تازه یه

 جی با این (با سر به پروانه که تو بغلم بود اشارهده دقیقه هم به عنوان نا

 کردم) مهمون کوچولومون ه مصحبت شدم!  

  

 آروشا با ذوق دوید طرفم، فکر کردم میخواد بغلم کنه پس سریع عقب 

کشیدم و نون رو جلوم گرفتم تا بگیرتش، اما در کمال ضای عیم پروانه 

 رو

 از بغلم گرفت! 

 و پائین آوردم که با چهره خندوِن رادوین با حرص نگاهش کردم و نون ر

 روب هرو شدم؛ دهن کجی بهش کردم و رو به آروشا گفتم: صبحونه

 آماد هست؟  

  

 بچه رو بغل گرفت و گفت: اره، فقط نون کم بود که آورد ی 



  

 با تعجب گفتم: مگه شما نخوردید؟ 

  

 میدونی کهاین دفعه عمه جواب داد: نه پسرم، منتظر تو بودیم..! خودت 

 بدون یکی از اعضای خانواده، پشت میز نشستن و غذا خوردن، درست 

 نیست! 

  

 سرمو پائین انداختم و گفتم: شرمند هم! 

  

 عمه: دشمنت شرمنده پسرم! حاال بریم صبحانه بخوریم؛ آروشا دخترم توام

 اون بچه رو بده به رادوین و بیا... اون صبحونه گرفته میتونه بچه رو 

 ره! نگهدا

  

 آروشا به حرف مادرش عمل کرد و هممون جز رادوین رفتیم تو سالن
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 غذاخوری؛ آرشام و اَرشا پشت میز نشسته بودن، تا چشمشون بهم افتاد اخم

 کردن و آرشام گفت: باالخره تشریف فرما شدید قربان؟ زود بود که.. نگه

 میداشتی دیرتر میومدی! 

  

  یه صندلی برای خودم کشیدم و نشستم

  

 _فکر نکنم نیاز باشه چیزی رو به تو یکی توضیح بدم! 

  

 دهن باز کرد چیزی بگه که عمه خانم پیش دستی کرد و گفت: بس کنید

 پسرا! 

  

 و با همین جمل هش بس کردیم و صبحونه در آرامش صرف شد.  

 آرشام و اَرشا، دو پسر عمه خانم و برادرهای کوچکتِر آروشا، یک سالی 

سشون تو خارج تموم شده بود و اینجا، با ما زندگی میکردن میشد از در

 . 



 حضورشون، حرفهاشون، کنای هها و کاراشون آزارم م یداد!  

  

 بعد صبحونه برگشتم پذیرایی 

 رادوین رو مبل دراز کشیده بود و پروانه رو با دستاش گرفته بود و باال

 پائین میکرد، اونم میخندید. 

 دیدنم بلند شد و منم کنارشون نشستم.  لبخندی زدم، رادوین با

  

 _دختره بانمک و خوشگلیه! 

  

 سرمو تکون دادم که یهو پروانه با مشت زد تو بینِی رادوین و اونم دادش 

 به هوا رفت؛ با چشمای گرد به پروانه نگاه کردم و گفتم: این چه کاریه

 بچه؟ 

  

 ت خوسملتخس گفت: مامانم گفته هروقت یه پسل (پسر**) بهت گف
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 (خوشگل**) بزنتو مماخش (دماغش)**  

  

 من و رادوین زدیم زیر خند ه 

 شک ندارم مادرش یه خروس جنگِی ورور هی دیوون هست!  

  

 رادوین: ببین دخترم، یه ضرب المثل هست که میگه "بشنو و باور نکن"

من همیشه حرفهای مادرمو م یشنیدم ولی هیچوقت نه باور میکردم و 

ر کن عمو، دایی، پدربزرگ با هر پسری بیاد بهت بگه نهعمل! فک

 خوشگله،

 اونوقت تو با مشت میزنی تو دماغش؟ 

  

 قاتع جواب داد: ال ه 

  

 این دفعه من گفتم: خب این درست نیست؛ شاید طرف منظوری نداشته و

 اینو ب ینیت گفته! ولی اگه لحنش حال بهم زن باید بزنی.. 



  

 س؟ _بزنم تو محل توانای یها

  

 چشمامون گرد شد و فکمون چسبید زمین!  

 این دیگه کی بود؟ 

  

 رادوین: هیچوقت اینکارو نکنیا... طرف عقیم میشه نسل بشر هم منقرض

 می شه! 

  

 _باسه، نمیزنم، حاال میسه منو ببلید پیس مامانم؟ 

  

 من: اره دخترم ولی اول باید مادرتو پیدا کنیم؛ نظرت چیه تا اون موقع 

 تون ببینی؟ کار
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 _چه کارتونی؟ 

  

لبامو به حالت متفکران های جمع کردم و گفتم: سندباد، خیلی باحاله! 

 نگاهش

 کردی ؟ 

  

 #تاوان_ب یگناهی (فصل دوم) 

  25#پارت_

 #نازی  

  

  

 با لبخند گفت: اله، دیدمس (دیدمش**) و میسناسمش (میشناسمش**) بچه

 وار ُکردی گشت!  ُکردستان نبود ولی کل دنیا رو با شل

  



 دیگه چشمامون از این گرد تر نمیشد! 

  

 رادوین شوکه گفت: داداش اینو از کجا پیدا کردی آوردی؟ 

  

 _به موال تو خیابون بود!  

و رو به پروانه ادامه دادم: و سندباد هم خودش و هم شلوارش هندی بودن!  

 مستانه* ** 

  

 داد زدم: من دخترمو به تودر حالی که از خشم میلرزیدم تو صورتش 

 سپردم! کجاست؟ هان؟ دخترم کجاست؟ چیکارش کردی احمق؟ 

  

 با گریه گفت: آبجی بخدا من کاریش نکردم! گفت شیطونی نمیکنه و با فقط 

 تبلتش بازی میکنه، برم بخوابم؛ منم به حرفش گوش دادم و خوابیدم؛ ولی

 بیرون... بخدا در رو قفل کرده بودم! نمیدونم چجوری رفته 
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 با کالفگی تو موهام چنگ زدم... ضربان قلبم اژ نگرانی تندتر از همیشه

 شده بود... از خشم نفس نفس میزدم و یه بغض لعنتی هم تو گلوم جا خوش

 کرده بود!... 

  

نشستم رو تخت و با صدای گرفت های هاکی از اون بغِض خفه کننده، 

 گفتم: 

 ره بره بیرون... از یه جا نشستن ومهسان، پروانه بچهست... دوست دا

 آروم و ساکت بودن خوشش نمیاد.. نمیتونه شیطنت نکنه... عقلش نمیرسه

 که تنهایی بیرون رفتن براش خطر داره... تو بزرگتری.. میفهمی.. عقلت

 میرسه... تو چرا به حرفش گوش دادی؟ تو که میدونی انقدر شیطون و کله

 هدفش میکنه، چرا احتیاط نکردی؟ کافی شقه که هر کاری برای رسیدن به 

 بود یه الالیی بخونی تا خوابش ببره! اونوقت خودتم میتونستی با خیال

 راحت بخوابی!.. 

  



 مقابل تخت زانو زد و با گریه گفت: ببخشید آبجی.. همش تقصیر من بود!

 سهل انگاری کردم! 

  

 جوابش رو نداد م 

 اتاق شد و گفت: کل هتل رو زیر همین لحظه کاران با ظاهری آشفته وارد

 و رو کردیم، اثری ازش نبود! 

  

 نگرانیم بیشتر شد... رسماً داشتم دق میکردم... 

 سرمو تکون دادم و گفتم: ممنون... خودم دنبالش میگرد م 

  

 کاران: نه خانم من و بچه های گروه هم کمکتون میکنیم! چند نفر رو

بگیرن، خودمم میرم این اطراف فر ستادم از مسئولین هتل سراغش رو 

 رو

 بگردم! لطفاً شما آروم باشید، دخترتون رو پیدا میکنی م 
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 و بدون اینکه منتظر جوابی از جانب ما باشه، اتاق رو ترک کرد. 

دوباره نشستم رو تخت، سرمو بین دستام گرفتم و بیصدا به گریه افتادم! 

به نفسش بند بود.. اگه..  پروانه تمام هستِی من بود... جونم بود.. نفسم

 اگه 

 زبون الل اتفاقی براش م یافتاد، من چیکار میکردم؟ 

 چیکار میتونستم بکنم؟ 

 یه بار از دنیا بریدم... از زندگی بریدم... تا پای مرگ پیش رفتم... طرد

 شدم... بیکس شدم... فکر خودکشی زد به سرم... اگه... اگه دوباره همه

 نوقت صد در صد خودمو میکشم! من بدون پروانهاینا تکرار بشه چی؟ او

 نمیتونم زندگی کنم! 

 همینه که میگن "هیچ عشقی باالتر از عشق مادر به فرزندنش نیست!"

 بدون رامسین زنده موندم... دوباره تونستم سرپا بشم... ولی بدون پروانه،

 صد در صد محال بود! 

  



 م پیداش کنم! این آب رو_آبجی توروخدا گریه نکن! پیدا میشه، قول مید

 بخور 

  

سرمو بلند کردم که با چهره گریون و غ مزدهی مهسان روب هرو شدم؛ 

 بلند

 شدم و با برداشتِن شالم از رو عسلِی کنار تخت، رو بهش گفتم: دعا کن 

 صحیح و سالم پیدا بشه! وگرنه من میدونم و تو... اون آب رو هم خودت

 ری! بخور، ببشتر از من بهش نیاز دا

  

 و بدون اینکه منتظر جوابی از جانبش باشم، سریع از اتاق اومدم بیرون و

 با عجله از هتل خارج شدم. 

  

 #تاوان_ب یگناهی (فصل دوم) 

  26#پارت_

 #نازی 
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 از کسایی که اون اطراف بودن پرسیدم... دور و بر هتل رو گشتم... از

 نبود که نبود... انگار آب خدمهها و مسئولین هتل سراغش رو گرفتم... ولی

 شده رفته بود تو زمین!... 

 کاران هم معلوم بود دیگه خسته شده اما جهت همدردی و دلدارِی من، 

 هنوزم داشت به گشتن ادامه م یداد! 

 برام جالب بود که راحت و مسلط فارسی حرف میزنه!... 

  

 چشمش آهی کشیدم و به سمتش رفتم؛ کالفه بود، تو موهاش دست کشید،

 که بهم افتاد گفت: نگران نباشید خانم... قول میدم هرجور که شده دخترتون

 رو پیدا کنم!  

  

 _ممنونم ازتون آقای ِکلینی! ولی واقعاً نیاز نیست خودتون رو به زحمت



 بندازین! 

  

 با اخم گفت: داری میگی تال شهای من بینتیج هست و دیگه تو دست و

 پاتون نباشم و کنار بکشم؟ 

  

 این چی میگه دیگه؟ 

  

 پوفی کشیدم و گفتم: نه آقای ِکلینی من همچین منظوری نداشتم؛ فقط... فقط 

 میگم خودتون رو به زحمت نندازین! پروانه این اطراف نیست... 

  

 _میدونم؛ باید به پلیس اطالع بدیم، عکسی ازش دارین؟ 

  

 _اره اره، االن براتون میار م 
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 ل هتل؛ رفتم تو اتاقمون که دیدم مهسان نشسته و هنوزو سریع برگشتم داخ

داره گریه میکنه! سرمو با تأسف تکون دادم و به سمت کیفم که روی 

 تختافتاده بود رفتم؛ کلی عکس ازش تو کیفم داشتم ...یکیشون رو که پروانه

توش سوار تاب بود رو برداشتم و ب یتوجه به مهسان، برگشتم پیش کارا 

 ن 

 م گرفت و بار دیگه قول داد که پیداش کنه! و منم با نگاِه عکس رو از

 قدردانم بدرقهش کردم! 

 واقعاً ممنونش بودم! کی حاضره برای یه غریبه انقدر خودش رو به 

 زحمت بندازه؟ 

  
 

 رامسین* ** 

  

 دو روز از روزی که پروانه پا به خون همون گذاشته بود، م یگذشت... تو

 برای همه کابوس کرده بود... گیر داده بود میخواد این دو روز زندگی رو

 کارتون سندباد رو ببینه، آروشا براش گذاشته بود... دیوارهای اتاق منو با



مداد شمعی هایی که معلوم نبود از کجا پیدا کرده، نقا شی کرده بود... چند 

 تا

پرونده مربوط به شرکت که تو اتاق رادوین بود رو پاره پوره کرده 

..عینک عمه خانم رو شکونده بود... موهای آروشا رو تو خواب بود.

 قیچی کرده

 بود... بماند که صبح روز بعد آروشا چقدر جیغ و ویغ کرد و در نهایت

 مجبور شد بره آرایشگاه موهاشو یه مدل عحق وجق درست کنه! ... 

 بیشتر از همه با آروشا مشکل داشت... انگار که نامادریش باشه... یه

 ی با تنفر نگاهش میکردم که من به نسترن هم اونجوری نگاهجور

 نمیکردم! ... 

 ولی با این وجود تو دل همه عزیز شده بود...! به خصوص آروشا که 

 جونشم براش میداد!  

  

 _پاپاااااا ا 
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 با جیغش پتو رو بیشتر رو خودم کشیدم و وانمود کردم به خواب بودن؛

 رن من ندارم؟" منم بهش گفتم میتونه بابا دیروز گفت "چرا همه بابا دا

 صدام کنه... ولی اون م یگفت پاپا! ... 

  

 در اتاق محکم باز شد  

 صدای قدم های تندش رو شنیدم که اومد سمتم و خودشو پرت کرد رو

 تخت؛ پتو رو کنار زد و گفت:پاپا...پاپا پاسو (پاشو) ** 

  

 لودی گفتم: خوابم میاد بچه!دستمو تو هوا تکون دادم و با حالت خواب آ

 برو با خاله آروشات بازی ک ن 

  

 _نه اون فقط دوست داله قایم موسک بازی کنه که من دوست ندارم!

همیسه هم تو کمد داخل حال قایم میسه! بازی باهاس خیلی کسل کنند 

 هست! 



  

 ن شستم رو تخت 

 بغلش کردم و گفتم: یعنی من باحالم ؟ 

  

 هیچکی**) از مامانم باحال تر نیست!  _اله، ولی هیسکی (

  

 #تاوان_ب یگناهی (فصل دوم) 

  27#پارت_

 #نازی  

  

  

 ابروهامو انداختم باال و "اووو" یی گفتم! کنجکاو شده بودم این مادر کرمو

 رو ببینم! 
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 سرمو تکون دادم و گفتم: مگه مادرت چجوریه؟ چیکار میکنه که باحاله؟  

  

 لت متفکران های غنچه کرد و گفت: اون خیلیلبای نازش رو با حا

مهربونه... همیسه برام پاستیل و لواسک میخله (میخره**)... همیسه 

بغلممیکنه... هر وخت قهل کنم کلی نازمو میکسه... هر وخت بخوابم 

 میبرتم

 سهر بازی... و همیسه هم با آهن گهای مهالب (مهراب**) میرقصه! 

  

 بی اختیار زدم زیر خنده!!!!!!! به اینجای حرفش که رسید، 

 رقص؟ اونم با آهنگ های غمگیِن مهراب؟  

  

 همونطور که تو بغلم بود از تخت پائین اومدم و گفتم: خوبه دیگه... مهراب

 عربده میزنه مامانتم اینور قر میده! فقط بهش بگو جلو تو اینکارا رو

 نکنه!... 

  



 _چال؟  

  

 در آینده یه میمون آمازونِی خل و چل  _چون بدآموزی داره! یاد میگیری

 میشی! 

  

 _باسه بهس میگم؛ الستی اومدم بگم عکسمو گذاستن تو روژنامه! 

  

 شوکه گفتم: چیییی؟ 

  

 _میگم عکسم تو روژنام هست! بیا ببین 

  

گذاشتمش رو زمین که با دست کوچولوش انگشت اشارهم رو گرفت و 

 به

نگاهش میکردم که رفت روزنام  سمت پذیرایی هدایتم کرد؛ با تعجب

 های 
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 که روی میز وسط سالن قرار داشت رو برداشت و داد دست م 

  

با تعجب به روزنامه نگاه کردم که با دیدن عکس پروانه و نوشت هی 

زیرش(این کودک با نام پروانه پناهی گمشده! لطفاً هر کس دیدتش و 

 نشونه ای 

 س بگیره) خشکم زد!  تما....« ۹۱۵٠» ازش داره با شماره زیر

  

 #تاوان_ب یگناهی (فصل دوم) 

  28#پارت_

 #نازی  

  

  

 رو بهش که داشت با چشمای درشتش، منتظر نگاهم میکرد، گفتم: تو

 فامیلیت پناهِی؟  



  

 _ال ه 

  

 با تردید سرمو تکون دادم و نشستم رو کاناپه؛ یه حس عجیبی داشتم...

بود... انگار برام غریبه بود و در فامیلِی این بچه خیلی شوک هم کرده 

عینحال خیلیم آشنا... شیطن تهاش، حرفهاش، رفتارش و همه چیزش ب 

 رام

 آشنا بود... دقیقاً مثل اون بود، مثل مستانه...!  

  

 سرمو تکون دادم تا از شر این افکار پوچ و ب یمعنی خالص بشم!... 

 ... یه شباهت فامیلی که بیخیال پسر... تنها پناهِی روی زمین که تو نیستی

نباید اینجوری حالمو دگرگون کنه و یهو مستانه و هم هی عشق و 

 احساسی 

 که بهش داشتم و دارم رو بهم یادآوری کنه!... 
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 _پاپا، خوبی؟ 

  

 سرمو بلند کردم و با لبخند گفتم: خوبم، فکر کنم مامانت داره دنبالت

 میگرده! 

  

 (مگه من گم شدم؟) با تعجب گفتم: میگ من گم سدم؟

  

 خندیدم و گفتم: اره دیگه... دو روزه گم شدی و من پیدات کردم؛ االنم باید

 برگردی پیش مادر ت 

  

 لب و لوچهش آویزون شد و گفت: ولی من اینجا لو (رو**) بیستر از

 خون همون دوست داستم! خاله آروسا از مامانمم مهلبون تله (مهربون

 تره)** 

  



 انداختم و گفتم: به نکته ظریفی اشاره کردی دخترم... هر  ابروهامو باال

 چقدر وروره و حسود و کینه شتری باشه، با بچ هها مهربونه! 

  

 چشماش گرد شد و گفت: چی؟ مگه کین هی سترا (شترا**) چجولیه؟ 

  

قهقهه ای زدم و گفتم: هیچی هیچی... میخواهی با مامانت حرف بزنی؟ 

 گفت: اله ال ه  چشماش برق زد و با ذوق

  

 خندیدم و شماره مادرش رو تو با گوشیم گرفتم و دادم دستش؛ با ذوق ازم 

 گرفت و گذاشت رو گوشش؛ با لبخند خیرهش شدم 

 واقعاً بچه شیرینی بود... خوشبحال مادرش که همچین وروره ای رو 

کنارش داره... اینجوری هیچوقت پیر نمیشه و حوصل هش هم سر 

 نمیره! 

  

 کشید م  آهی
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 _مامان 

  

  ......................._ 

  

 _نگالن نباس مامانی!(برگشت و زل زد بهم و ادامه داد) یه عموی مهلبون

 منو پیدا کلده و آورلده خون هس!(نگران نباش مامانی، یه عموی مهربون

 منو پیدا کرده و آورده خون هش) االنم اینجا نسسته، میخوایی باهاس حلف

 بژنی؟ 

  

  ........................._ 

  

 _من خوفم مامان! تولوخدا گلیه نتُن (گریه نکن**)  

  



  ........................._ 

  

 _چسم  

  

 سپس گوشی رو به سمت من گرفت و گفت: مامانم میخواد باهات حلف 

 بژنه! تولوخدا بهس بگو من حالم خوفه...! داله گریه میتنُه!  

  

 م و گوشیو از دستش گرفتم؛ گذاشتم رو گوشم و آروم گفتم:لبخندی بهش زد

 ال و 

  

 طرف پشت خط یهو با صدای بلندی توپید: الو درد... الو و کوفت... الو و

 زهرمار... بچه منو دزدیدی؟ ها؟ دزد کثیف! راستشو بگو، با بچم چیکار 

 کردی؟ معموالً با غریب هها کنار نمیاد! چیکارش کردی که بهت میگه

 عموی مهربون؟ هان؟ ِد جواب بده؟ نکنه چیز خورش کردی حرومزاده؟ 

https://4skin98.ir/


اصالً  تو چرا بچه رو بردی خونه؟ نمیتونستی ببریش آگاهی؟ چرا به 

 پلیس

خبر ندادی؟ هیچ میدونی من تو این دو روز چیا کشیدم؟ چه گری ه و 

 زاری

 ه؟ ِد هایی که نکردم... هیچ میدونی یه مادر بدون بچهش نمیتونه زندگی کن

 با توام. .. 

  

 ضربان قلبم نامنظم شده بود... لبهام میلرزید... دهنم مثل ماهی باز و بسته

 میشد و تقال میکردم برای به زبون آوردن حرفی... سینهم به خس خس 

 افتاده بود و نفس نفس میزدم. .. 

  

  شوکه شده بودم... باورم نمیشد... اون... اون...نه این غیرممکنه... اون

 صدا...صدای مستانه بود. .. 

 اره مطمئنم خودش بود... هیچوقت نمیتونم صداشو فرا موش کنم!  

  



 گوشی از دستم افتاد رو زمین که پروانه جیغی زد و منی که انگار اصالً 

 تو این عالم نبودم رسماً با صداش قبض روح شدم! 

  

 با بهت نگاهش کرد م 

 رفت و گفت: چرا اینجولی شدی با نگرانی به سمتم اومد، دستمو گ

 پاپا؟خوفی ؟ 

  

 انگار کنترلم دست خودم نبود!  

 مقابلش زانو زدم و یهو بغلش کردم که چشماش گرد شد! محکم به خودم

 فشردمش! 

 یعنی این بچه، دختِر من بود ؟ 

  

 #تاوان_ب یگناهی (فصل دوم) 

  29#پارت_
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 #نازی 

  

  

 _چال اینجولی شدی پاپا؟ خوفی؟ 

  

 موهاشو بو کشیدم... بوی موهای مستانه رو میداد... این دختر واقعاً دختر 

 مستانه بود... این رفتارا، دیوونه بازیا، شیطنت ها، عزیز شدن، اخم و تَخم 

 و خروس جنگی بودنش... فقط مستانه میتونست همچین دختری تربیت

 کنه! 

  

 ادرت چیه؟ صورتش رو با دستام قاب گرفتم و گفتم: پروانه اسم م

  

 _مستان ه 

  



 هر شک و تردیدی داشتم به یقین تبدیل شد!  

  

 _پدرت؟ مادرت درموردش چیزی بهت نگفته؟ اسمش رو میدونی؟ 

  

 _مامانم گفت اسمس رامسینه؛ اینم گفت که اون ُملده (مرده) قبل به دنیا 

 اومدِن من!  

  

 مرده ؟ 

؟ منی که زند هم و در به یعنی مستانه منو پیش دخترم مرده جلوه داده 

 در 

 دنبالشم؟ 

  

 یا شایدم باید بهش حق داد... بعد کاری که باهاش کردم، حق داره نخواد

 اثری از من تو زندگِی خودش و دخترش ببینه! ولی پروانه چی؟ اون از 

 وجود منه! 
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 _پاپا من میخوام بلم پیس مامانم! 

  

 ؛ االن زنگ میزنم، بعد تو بایدسرمو تکون دادم و گفتم: باشه عزیزم باشه

 بهش بگی بیاد پارک پاییز برای دیدنت! باشه؟  

  

 _باسه 

  

 گوشیو برداشتم که دیدم هنوز قطع نکرده... سمج!  

 دادمش دست پروان ه 

  

 _الو مامان 

  

  ....................._ 



  

 _مامان به کی فحس میدی؟ من پروان هم!  

  

 ...................._ 

  

 _مامان آلوم باس! عموی مهلبون گفت بیا پالک پاییز بالی دیدنم! 

  

  ....................._ 

  

 _دزد و قاچاق چیه مامان؟ من حالم خوفه، عمو هم خیلی باهام مهلبون بود! 

  

  ......................_ 

  

 _باسه بهش میگ م 
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 ....................._ 

  

 خداحافظ   _نگالن نباس مامانی!

  

 و گوشیو قطع کر د 

 رو بهم گفت: مامانم گفت همین االن بلیم پارک  

  

 _خیله خب 

  

 پروانه رو آماده کردم و هر دو از خونه زدیم بیرون؛ شانس آوردم آروشا

 و بقیه خونه نبودن، وگرنه یه ساعت سین جیمم میکردن! 

 نمیخواستم کسی متوجه ماجرا بشه! 

  



 هی باال پائین میپرید و ذوق و شوق داشت برای دیدن تموم راه پروانه

 مادرش؛ ولی من...

 دل کندن ازش برام سخت بود... نمیدونم چرا... من که تازه دو روزه

 دیدمش اینجوری بهش وابسته شدم... چه رسد به مستانه! 

  

 باالخره رسیدیم 

 نی به دوراز دور دو تا دختر رو دیدم که کنار هم وایساده بودن و با نگرا

 و بر نگاه میکردن! شک نداشتم مستانه و مهسان بودن! 

 این همه وقت کجا بودن؟ 

  

 پروانه تا چشمش به مادرش افتاد جیغ زد و دوید سمتش... سریع پشت

 ماشین قایم شدم... مستانه زانو زد و دستاشو باز کرد... پروانه رفت تو

 ..  بغلش... مستانه محکم به خودش فشردش و بوسیدش.
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 نموندم تا بیشتر ببینم و دلتنگیم افزایش بیابه! 

سوار ماشین شدم... نمیتونستم برم خونه چون آروشا االنا دیگه میومد! 

 تصمیم گرفتم برم پیش علی و مهرسام 

  

  ......................... 

  

 زنگ خونه رو زدم که بالفاصله در باز شد؛ با تعجب هولش دادم و وارد 

 شدم . 

 خونه باصفایی داشتن... از بین درختها و گل و گلدون هاشون گذشتم و

 وارد خونه شدم. 

  

 _یا هللا  

  

 _گمشو بیا بینم! با ادب... لفظ قلم میاد واسه من!  



  

 با تأسف براش سر تکون دادم و همونطور که کفش هامو درمیاوردم گفتم:

 لیاقت نداری دیگه! 

  

 لی که از تو آشپزخونه داد زد "کیهخواست جواب بده که صدای ع

 مهرسام؟" مانعش شد؛ اونم داد زد: ننه فرانکی! رامسینه دیگه.. اصالً جز 

 این اورانگوتان کی میاد اینجا؟ 

  

 علی سراسیمه از آشپزخونه اومد بیرون و رو بهم گفت: توروخدا بگو باز

 چی شده؟  

  

 با تعجب منظورت چیه ؟ 

  

 میایی اینجا حالت گرفته ست و ما باید بزنیم تو کار علی: معموالً هر وقت 
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 مشاورهی پشمکی! 

  

 خندیدم و گفتم: کامالً درست حدس زدی!  

  

 ناله ای کرد و گفت: برو، برو بشین تو پذیرایی تا بیایی م 

  

 #تاوان_ب یگناهی (فصل دوم) 

  30#پارت_

 #نازی  

  

  

 نشستم با خنده رفتم پذیرایی شون و رو مبل سلطنتی 

 مهرسام پشت سرم اومد و گفت: خیلی خراب شدیا...! یابو من خودم حیفم

 میاد رو اون مبل بشینم بعد تو... بیا پایین ببینم، بیا! 



  

 لم دادم و پاهام رو هم گذاشتم رو میز وسط سالن و گفتم: مهمون حبیب

ن خداست پشمک! نباید اینجوری رفتار کرد باهاش... ندید بدید گدا با ای

 مبل

 زهوار دررفت هت!  

  

 _تو مهمونی؟ نه خدایی تو مهمونی؟ بس که اینجا پالسی شدی یه پا 

 میزبون! 

  

 _واال از اونجایی خونه به نامم نیست مهمون محسوب میشم! 

  

 با حرص غرید: بچه پررو، رودل نکنی!  

  

 _نوچ خیالت راحت! 
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 جدال بس است!  علی وارد پذیرایی شد و گفت: خب فرزندانم جنگ و

 بشینید تا کالس به آمورگارِی جناب پشمک المقدس که من باشم، رو شروع 

 کنی م 

  

ت کخندی زدم و بیشتر خودمو رو مثل لش کردم، مهرسام هم با اخم 

 نشست 

 رو مبل کناریم 

  

 علی: فرزندم میدونم خری ولی این یه دفعه استثنا قائل شو و مثل آدم بشین! 

  

یر خنده که علی با اخم زد پس کل هش، حاال من زدم زیر مهرسام زد ز

 خنده

 و اون با حرص نگاهم میکرد! 

  



صاف یا به قول علی مثل آدم نشستم و گفتم: خیله خب بچهها، بحث جدِی!  

 مهرسام: مگه تو جدی بودنم میشناسی دلقک؟ 

  

چشم غره ای بهش رفتم و علی هم دوباره زد پس کل هش و گفت: ِد زبون 

 به 

دهن بگیر.. با یه متجاوِز شکست عشقی خوردهی فلک زد هی ذلیل شد 

 هی 

 بدبخت طرفیما! آدم باش! 

  

 خالصه آدم شدیم و موضوع رو بهشون گفت م 

  

 علی: یعنی خاک دو عالم قاشق قاشق تو سرت بیعرضه!  

  

 من: چرا؟ 
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 دو روز علی: آخه عنتر مالیاتی، کدوم کره خری بچه ای که پیدا کرده رو

 تو خون هش نگه میداره بدون اطالع به پلیس؟ مثل یه دزدی یا گروگان

 گیری میمونه احمق! فکر کن مستانه خانم بره ارت شکایت کنه... کارت 

 ساختهست! 

  

من: برام مهم نیست... اصالً االن بحث پروانه نیست! من دارم میگم 

 مستانه

 رو دیدم... چیکار کنم پسرا؟ 

  

 دگیتو بکن و بزار اونم زندگیش رو بکنه! بسه یه بار گند زدیمهرسام: زن

 به زندگیش! 

  

 پوزخندی زد م 

 گند زده بودم، بدجور 



 قابل جبران نبو د 

 ولی من نمیتونستم بیخیالش بشم... هنوزم دوستش داشتم... دیوونه وار

عاشقش بودم... نمیتونستم فراموشش کنم... بعد چهار سال دیده بودمش 

 و شنیده بودم... نمیتونستم بیخیال بشم... تازه گذشته از اینا من االنوصداش

 یه بچه داشتم که مادرش مستانه بود.. بخاطر پروانه هم که شده باید دوباره

دلش رو به دست میاوردم... من بچهم رو میخواستم... عشقمو 

 میخواستم... 

  

 واد از حلقم بزنهمن: نمیتونم مهرسام، وقتی که دیدمش حس کردم قلبم میخ

 بیرون! نمیتونم بیشتر از این بدون مستانه زندگی کنم! 

  

 مهرسام: خاک تو سرت! با این قد و هیکل و ریش و پشم خجالت نمیکشی 

 میگی قلبم میخواست از حلقم بزنه بیرون! یعنی خاک تو سر خودت و اون

 احساسات خرکیت!  
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 د به صورت ناشناس بهعلی: خفه شو مهری! رامسین به نظرم تو بای

 مستانه خانم نزدیک بشی! یعنی از دور ببینیش و بشی رفیق مجازیش! 

  

 مجازی... مجازی... مجازی... 

 خودش بو د 

 راه حل همینه! 

  

 مهرسام: در حال حاضر بهترین راه حله...! پیش به سوی عملیات

 عشقوالن هی پشمکی!  

  

 هر سه تامون خندیدی م 

  

 ارشو از کجا بیارم پروفسور؟  من: اونوقت شم

  



 هر دوتاشون با چهره پوکر گفتن: اینستا!  

  

 چرا به فکر خودم نرسیده بود؟ 

  

 تا ظهر پیششون موندم و از اونجایی که خیلی مهمون نواز تشریف دارن

 بدون ناهار با اردنگی از خونه بیرونم کردن!  

  
 

  

 مستانه* ** 

  

 ف بچه رو پیدا کرده چرا به پلیس خبر نداده؟ _این غیر طبیعِی مهسان! طر

 چرا تو روزنامه نزده گمشده پیدا کردم ننه باباش کین؟ من مطمئنم یه

 چیزی هست و پروانه داره پنهون میکنه!  
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 با کالفگی پوفی کشید و گفت: وای مستانه ول کن توروخدا! سه ساعته گیر

 بینی که صحیح و سالمه..دادی به این... پروانه هم دیگه خوابش برد! می

 ول کن دیگ ه 

  

 با اخم توپیدم: نه توروخدا بیا و صحیح و سالم نباشه! من باید اون یارو رو

 پیدا کن م 

  

 #تاوان_ب یگناهی (فصل دوم) 

  31#پارت_

 #نازی  

  

  

 _دیوانه ای بخدا! بابا یارو رو ول کن خودمونو بچسب... هنوز فیلمنامه

 رو هم نخوندیم! 



  

 وفی کشیدم و نشستم رو کاناپ ه پ

 واقعاً من چرا قبول کردم تو این فیلم بازی کنم؟ بین این همه بدبختی یه 

 درگیری جدید هم درست کردم...! آفرین به خودم! 

  

 فیلمنامه رو از روی میز عسلی برداشتم و گذاشتم تو کشوی عسلِی کنار 

 تخت مهسان که حاال  تختم تا شب بخونمش؛ سپس بلند شدم و با رفتم سمت

 پروانه روش خوابیده بود، پتو رو روش کشیدم و گون هش رو بوسیدم! 

  

 _یادت باشه یه نماز شکر بخونی مهسان!  

  

 _چرا؟  

  

 _چون پروانه صحیح و سالم پیدا شد، اگه یه تار از موهاش کم میشد پدرتو
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  درمیاوردم! ولی حاال که سالم موندی، باید نماز شکر بخونی!

  

 خندید و گفت: باشه... دیوونه! 

  

 سرمو تکون دادم 

 حوصل هم سر رفته بود 

 با نگاهم اتاق رو از نظر گذروندم... اتاق بزرگی بود... دو تا تخت دو نفره

 هم داشت که یکیش برای مهسان بود، یکیش هم برای من، به اضافه دو تا 

سرویس  کمد بزرگ که کنار هم روب هروی تختها قرار داشتن و

 بهداشتی

 ای که گوشه اتاق قرار داشت، با دو تا عسلی کنار هر دو تخت و گلدون 

های روشون! پرده ها و رو تخت یها و کاغذ دیوار یها هم کرم قهو های 

 بود

که حس خوبی بهم القا میکرد! و سه تا مبل و میز عسلی ای که روب 

 هروم 



 ه گل و گلدون ها وبودن، و فرشی که وسط اتاق قرار داشت به اضاف

 تلویزیون و میز توالت و مخلفات... 

  

 چشمامو تو حدقه چرخوندم و گفتم: چه روز چرتیه! 

 _هوم 

  

 _به نظرت کاران ِکی کار رو شروع میکنه؟  

  

 _وقتی چ چهار نقطه ای بشه! 

  

 _ببینم نکنه منتظره ما فیلمنامه رو بخونیم و اعالم آمادگی کنیم؟ 

  

 آدمای مهمی نیستیم که آدم معروف و پولداری مثل کاران،_اونقدرا هم 

 کارش لنگ ما بمونه! 
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 سرمو با تأسف تکون دادم و گفتم: بعضی وقتها با این ُرک بودنت نابودم 

 میکنی مهسان! 

  

 و اون همونطور که سرش توی کتاب در دستش بود، جواب داد: حقیقت 

 تلخه خواهرم! 

  

 ران تشکر کنم، برای پیدا شدِن پروانه خیلی _راستی یادم بنداز از کا

 خودشو به آب و آتیش زد! 

  

 _باشه 

  

 با حرص نگاهش کردم 

 نشسته رو مبل و پاهاشو رو هم انداخته بود و خیلی ریلکس کتاب میخوند،



 در حالی که اون عینک طبیش رو چشماش بو د 

  

 _میدونی دارم فکر میکنم اسمتو بذارم جولِی پوکر فیس!  

 بدون اینکه سرشو بلند کنه و نیم نگاهی بهم بندازه گفت: چرا؟ 

  

 _چون هم پوکری هم رفتارات شده مثل جولی! 

  

 _جولی کیه؟ 

  

 _ننه فرانکی، اون کارتونه یادته تو بچگی نگاه میکردیم... اه اسمش یادم

 رفت... جولی شخصیت اون بود، یه آدم ریلکس و پوکر! دقیقاً مثل حالت

 تو!  االِن 

  

 _سرت به جایی خورده؟ خیلی داری چرت و پرت میگی! برو یکم بخواب
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 بلکه عقلت بیاد سرجاش!  

  

 آهی کشیدم و با برداشتِن شالم، رو سرم انداخته و مرتبش کردم، سپس از 

 اتاق خارج شدم . 

 بیکاری بدجور بهم فشار آورده بود... واقعاً داشتم چرت میگفتم... جولی

 یکی از شخصیت های انیمیشن کورا! عاری از هر گونهخر کی بود؟ 

 حس و شوقی!  

  

 از پل هها پائین رفتم و وارد البی شدم 

  

 _خانم ساالری 

  

 برگشتم به سمت صدای آشنایی که مورد مخاطب قراره بودم، که با کاران

 روب هرو شدم 



  

 لبخندی زدم و گفتم: آقای ِکلینی!  

 بود م  _حال دخترتون خوبه؟ نگرانش

  

 _ممنونم، اون حالش خوبه! به لطف شما... اگه نبودید غیرممکن بود بتونم 

 پیداش کنم! 

  

 _این چه حرفیه خانم؟ ما همه اعضای یک تیم هستیم و وظیفه داریم همیشه

 کنار هم باشیم و بهم کمک کنیم! در هر شرایطی! 

  

 با لبخند سرمو تکون داد م 

 .!  واقعاً نمیدونستم چی بگم..

  

 نفسو بیرون داد و گفت: فکر کنم شما هم حوصله تون سر رفته... با یه
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 قهوه چطورین؟ 

 _کامالً موافقم!  

  

 _خوبه، یه کافه این نزدیکی ها که قهوه هاش واقعاً خیلی خوبه! هر بار 

 میام ایران، یه نفر اونجا میرم 

  

اد از هتل دور و این طور شد که با هم رفتیم به کافه ای که میگفت، زی

 نبود. 

 جای دنج و خلوتی بود... دیوارهای آجری و فضاش حس خوبی بهم میداد! 

 یادش بخیر قبالً چقدر از تم و دکور تیره بدم میومد... ولی حاال....  

  

 پشت یه میز تو طبقه دوم کافه نشستیم و کاران دو تا قهوه سفارش داد. 

  

 رسیدم: تو چطور انقدر راحت وسوالی که ذهنمو درگیر کرده بود رو پ



 مسلط فارسی حرف میزنی ؟ 

 ابروهاشو باال انداخت و با خنده گفت: ششمین نفری هستی که امروز این

 سؤال رو ازم پرسیدی!  

  

 با تعجب گفتم: واقعا ؟ً 

  

 _بله، برای همه بچه های تیم سؤال پیش اومده بود؛! خب راستش من

 درم ایتالیایی! تا وقتی که پدرم زنده بوددورگ هم، پدرم ایرانی بود و ما

 خیلی میومدیم ایران ولی بعد از فوتش مادرم تصمیم گرفت دیگه پا به

 ایران نذاره و به منم اجازه نمیداد تنها بیام! 

  

 _بایت پدرت متأسفم! و چرا مادرت اجازه نمیداد ؟ 

  

 ز پدرم_ممنون، خب اون نمیتونست... یعنی نمیتونست با خاطراتی که ا
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 داشت و زادگاهش روب هرو بشه!  

  

 #تاوان_ب یگناهی (فصل دوم) 

  32#پارت_

 #نازی 

  

  

 با تعجب نگاهش کرد م 

 مادرش دقیقاً مشکل مهسان رو داشت...!  

  

 _راستش خواهر منم همین مشکل رو داره... وضعیت روحیش خوب نبود

ه و خاطراتش روب و به توصیه روانشناس اومدیم ایران تا بتونه با گذشت

 هرو 

 بشه!  



 _جدا؟ً متأسفم...!  

  

 سرمو تکون دادم که گفت: تا حاال چطور پیش رفته؟ تونسته باهاشون 

 مقابله بکنه؟ 

  

 _نه، خب تا حاال امتحان نکرده! 

  

 _اوه... امیدوارم مؤفق بشه! دلتنگی درد بی درمانیه! 

  

 اینم انگار تجربه کرده ها! 

  

 داره! _بله، درمان ن

  

 _فضولی نباشه... میتونم بپرسم چه اتفاقی برای خواهرتون افتاده؟ 
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 طبیعتاً انقدر بهش نزدیک و صمیمی نبودم که الزم بدونم در جریان 

 همچین موضوعی بذارمش! پس با لبخند کوچیکی گفتم: متأسفانه، اما

 نمیتونم اینو بگ م 

  

 خشید! _اوه بله درک میکنم! کنجکاوی بی جام رو بب

  

 _مشکلی نیس ت 

  

همین لحظه گارسون قهو هها رو آورد؛ کجاست اون مستانهای که متنفر 

 بود

 از قهوه و نوشیدن یهای تلخ؟ 

  

 حین خوردن، با نگاهم کاران رو از نظر میگذروندم؛ موهای روشنی

 داشت و کمی بلندی داشت با پوست گندمی و چشمهای قهوهای، در کل



 ود! معمولی اما جذاب ب

  

سرمو پائین انداخته بود و قهو هش رو جرعه جرعه میخورد؛ حس 

 میکردم

 ازم ناراحته با غرورش رو شکستم!...  

ولی واقعاً نم یتونستم بشینم زندگِی سریال ترک یمون رو سیر تا پیاز 

 براش

 تعریف کنم!... 

  

 حبت لبامو روهم فشار دادم و سپس گفتم: آقای ِکلینی میشه درمورد فیلم ص

 کنیم؟ چون من واقعاً چیزی نمیدونم، حتی هنوز وقت نکردم فیلمنامه رو 

 بخون م 

  

 سرشو بلند کرد و گفت: البته، خب در کتون میکنم تو اولین روزی که

 اومدید ایران دخترتون گم شد و بعد هم مدام در جستجوش بودین و نگرانی
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 های مادرانه و اینا! 

 ما و خواهرتون باید به مدت یک ماه آموزشدرمورد فیلم باید بگم اول ش

 ببینید، چون تا حاال در هیچ فیلمی بازی نکردید و ناشی و تازه کار هستید!

 نصف فیلم که مکانش میالنه ساخته شد، ادام هش هم بعد یک ماه که

 آموزش های شما و خواهرتون تکمیل بشه ساختش شروع میشه! ازتون

 و همچنین فیلمنامه رو هم زودتر مطالعهمیخوام تمام تالشتون رو بکنید 

 فرمائید! 

  

 یا خدااا ا 

یه سؤال فنی دارم از کسی که باال خون هم رو بهش اجاره دادم... واقعاً 

 من 

 چرا قبول کردم تو این فیلم بازی کنیم؟ نه واقعاً چرا؟  

 بین این همه درگیری و دنگ و فنگ، یک ماه آموزش رو کجای دلم بزارم

 آخه ؟ 



 خوبه ما خوردمون یه پا بازیگریم... با اون همه دروغ و نقش بازی

 کردنها و کارایی که کردیم، دیگه استاد شدیم آموزش میخواهیم چیکار؟ 

  

 سرمو تکون دادم و گفتم: بله، میفهمم ممنون که درک میکنید! فیلمنامه رو

 هم در اسرع وقت مطالعه میکنم؛ فقط یه چیزی ... 

 از یک ماه به یک هفته تغییر کنه؟ چون ما برای کار  میشه این آموزش

 دیگه ای به ایران اومدیم... در جریان هستید که.. 

  

 _بله متوجهم، بستگی به خودتون داره خانم... اگه بازیتون خوب بود،

 تونستید خوب انجام بدید، دوره آموزشی تون هم کمتر میشه! 

  

 _بله ممنون، سعیم رو میکنم!  

  

 ن_ب یگناهی (فصل دوم) #تاوا
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  33#پارت_

 #نازی 

  
 

  

  

 اون شب فیلمنامه رو خوندم که به معنای واقعی کلمه شوکه شدم!...  

 انگار از رو زندگِی ما نوشته شده بود... 

 (درمورد خواهرهای دوقلویی که چند بار در مکان های مختلف با دو

 چندان خوشایند هم برادر دوقلو برخورد میکنن و خب... این برخورد ها

 نبود...! دخترا بعد اتمام درسشون، برای کار وارد یک شرکت طراحی

 لباس میشن و در کمال تعجب میبینن اون دو برادر، پسرای رئیس شرکت

هستن؛ دخترا برای تالفِی مغروربازی و برخورد پسرا باهاشون، با یه 

شون رو به تالفِی کوچیک یه بازِی بزرگ راه میندازن که مسیر زندگی

 کل 

 عوض میکنه...! این چهار نفر که کودک درون بسیار فعالی هم دارن،



 کلکل هاشون شروع میشه... از ماشین پنچر کردن گرفته تا دیوونه بازی 

 درآوردن تو بیابون برای ترسوندن هم! و در نهایت عاشق هم میشن ...

 دشون رودخترا برای اینکه عشق پسرا بهشون ثابت بشه زنده زنده خو

 آتیش میزنن تا بفهمن انقدر برای پسرا مهم هستن که برای نجاتشون جون

 خودشون رو خطر بندازن؟ چه خب بله... همینقدر براشون باارزش

 بودن... این فقط یه تیکه از کاراشونه...! این چهار نفر کلی اتفاقات تلخ و

 ذشتهشیرین رو کنار هم تجربه میکنن تا اینکه یه شب پسرا میان گ

 وحشتناک شون رو برای دخترا تعریف میکنن که از قضا به زندگی و

 خانواده دخترا هم خیلی ربط داشته...! پسرا انتقام میگیرن... انتقام گذشته

 شون رو ...به تاوان دل هاشون که تو گذشته شکست، دل دخترا رو

 م با تجاوز مشکنن... انتقام میگیرن از گذشته ای سیاه... زمانه ای تباه... اون

 به دخترای "ب یگناه)" 

  

 فیلمنامه رو محکم تو دستم فشردم و با عصبانیت از اتاق خارج شدم؛ به 
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سمت اتاِق کاران روب هروی اتاقمون بود رفتم و با مشت افتادم به جون 

 در

 که در سریع باز شد و چهره متعجب کاران نمایان شد! 

 زدم: اینو کدوم گورخری نوشته فیلمنامه رو جلوش گرفتم و تقریباً جیغ 

 احمق؟ چطور جرئت کرده از رو زندگِی نکبتِی من فیلمنامه بنویسه؟ اصالً 

 تو چطور به خودت اجازه میدی بدون رضایت من از رو زندگی و

 گذشتهی کوفتیم فیلم بسازی؟ زندگِی ما سریال ترکیه نه فیلم ایتالیایی ابله!  

  

 نفس نفس میزدم و از حرص دندون ساکت شدم و در حالی که از خشم

 هامو روی هم میباسیدم، زل زدم بهش که چشماش اندازه نعلبکی خون ه 

عزیز جون باز شده بود و دهنشم اندازه غار علی صدر و ابروهاشم بس 

 که

 باال پریده بود، رسیده بود به موهاش!.. 

 _چی شده خانم؟ چرا داد میزنید؟ 



  

مو و جدِی پیش خدمت هتل روب هرو سرمو چرخوندم که با چهره اخ

 شدم ،

 داد زدم: به تو چه؟ سرت تو کار خودت باشه!  

  

 اخمش غلیظ تر شد و گفت: لطفاً حد خودتون رو بدونید خانم! اینجا هتله و 

 کلی آدم هست که در حال استراحتن، حق ندارید سر و صدا ایجاد کنید! 

  

 چی میشه هان؟ کی میخواد جلوموچند قدم جلو رفتم و گفتم: اگه ایجاد کنم 

 بگیره؟ تو یا اون همکالرای موش کورت؟! 

  

 چشماش گرد شد و دهن باز کرد تا جوابمو بده که با " مستانه بیا داخل

حرف بزنیم، خیلی عصبی هستی!" گفتِن کاران، حرف تو دهنش ماسید!  

با غیض نگاهمو ازش گرفتم و به سمت کاران سوق دادم، اشاره کرد 

 م بر
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 داخل، سر تکون دادم و از کنار گذشته و وارد اتاقش شدم . 

  

 وقتایی که عصبانی میشدم دیگه خون به مغزم نمیرسید و هر چرت و پرتی

 که نبایِد رو به زبون میاوردم! دقیقاً مثل االن...!  

  

 همونطور دست به کمر وایساده بودم و کاران داخل شد و با اخم گفت: این

 راه انداختی؟ به زور قانعش کردم زنگ نزنه نگهبانی!  چه وضعِی که 

  

 پوزخندی زدم و گفتم: هه، نه توروخدا بیاد و بزنه، منم عین گوسفند

 نگاهش میکنم! 

  

 _تو چت شده؟ اون حرفها چی بود که میزدی؟ 

 فیلمنامه رو پرت کردم سمتش که تو هوا گرفتش، بهش اشاره کردم و گفتم:

 ز رو زندگِی من و خواهرم نوشته شده! تو و اون اینی که تو دستته ا



 نویسند هی احمق تر از خودت، دا ستان زندگی و گذشت هی ما رو از کجا 

 میدونستید؟ 

  

 زد زیر خند ه 

  

 #تاوان_ب یگناهی (فصل دوم) 

  34#پارت_

 #نازی  

  

  

 واقعاً چرا هر آدمی که به پست من میخوره یه تخت هش کمه؟ 

 اره احمق؟ جمع کن خودتو!... _کجاش خنده د

  

 صاف نشست رو تخت و در حالی که معلوم بود به زور جلوی خودشو
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 گرفته تا نزنه زیر خنده، گفت: ببینم تو واقعاً خواهرتو چیزخور کردی و 

 دزدیدیش تا عشقش رو اعتراف کنه؟ 

  

چشمامو تو حدقه چرخوندم و گفتم: اره، ولی بحث ما االن نیست 

 نیست...

 وجه ای که ممکنه خیلی ها این فیلم رو ببینن که ما رو میشناسن؟! هوم؟مت

 اونوقت شرفمون رو آب میبره!  

  

 از رو تخت بلند شد و در حالی که دستاشو جلوش تکون میداد گفت: اوکی

 اوکی 

میفهمم نمیخواهی همین نیمچه شرف باقی موند هت رو هم از دست 

 بدی!

.. از اونجایی که فیلمنامه صحنه های نسبتاً اما من نمیتونم بیخیالش بشم.

بازی داره و با فضا و سینمای ایران همخوانی نمیکنه، نصف بیشترش 

 تو



 میالن ساخته شده؛ نمیتونم نصفه ولش کنم، ضرر و زیان زیادی بهمون

 وارد میشه مستانه! 

 قول میدم هیچکس نفهمه فیلمنامه براساس زندگِی تو و خواهرته...! فقط 

 خواهش میکنم همکاری کن!  ازت

  

 به فکر فرو رفتم... پیشنهاد بدی نبود... من که یه مدت آرزوم بود از رو

 زندگیمون فیلم بسازم و همیشه هم با خنده اونو به سریال های ترکی شبیه

 میکردم، حاال یکی پیدا شده که مفتی مفتی داره اینکارو میکنه! و مهم تر

 ی هم خودمم!...  از همه اینه ایفاگر نقش اصل

  

 سرمو تکون دادم و گفتم: به یه شرط قبول میکنم!... 

  

 _چه شرطی؟  
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 _اینکه بگی کی زندگی و گذشته ما رو برات تعریف کرده! 

  

 دستشو گذاشت پشت گردنش و گفت: خب عمهم... اون ایران زندگی

 میکنه؛ پارسال که اومدم دیدنش همه اینا رو برام تعریف کرد و گفت

 داستان زندگی عزیز تریناشه!  

  

 چشمامو ریز کردم و گفتم: و عم هت دقیقاً کیه؟  

  

 _آیلین! 

  

 تقریباً داد زدم: چییی؟  

  

 _آیلین که دوست شماست عمهی منه؛ انقدر تعجب داره؟ 

  



 _نه خب... آخه آیلین هیچوقت نگفته خواهر برادر داره، ما فکر میکردیم

 از دست داده!   تک فرزنده و پدر مادرشم

  

_پدرم وقتی تصمیم به ازدواج با مادرم گرفت با مخالفت شدید خانواد 

 ش 

روب هرو شد ولی دست از عشقش نمشید، سرانجام از خانواده طرد 

 شد و

 برای پدر مادرش یه ُمرده به حساب میومد! فقط آیلین بود که با وجود 

 برادرش و بعد از  مخالفتها و سخت گیری های خانواده به رابط هش با

 اون، با من ادامه داد! 

  

 با ابروهای باال پریده "آها"یی گفتم 

  

 _خب حاال اجازه میدی فیلم رو بسازیم؟ 
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 _به شرطی که هیچکس جز ما دو نفر نفهمه اون فیلمنامه براساس واقعیت

 و زندگِی ماست!  

  

 _کسی نمیفهمه، بهت قول مید م 

  

 _پس قبول ه 

  

 و سرشو تکون دا د  لبخند زد

  

 ** 

  

 و شروع شد... 

 هر روز از ده صبح تا چهار عصر پیش مربی ای که کاران برامون در



نظر گرفته بود، آموزش میدیدم. مهسان که همیشه غر میزد ولی من. 

.. نمیدونم چه حسی داشتم، خوشحالم یا ناراحتم؟ نمیدونم.... فقط 

 میدونستم

 متعجبم! 

 زندگیم فیلم ساخته میشه شوکهم کرده بود! از طرفی هم اینکه داره از رو

 خوشحال بودم چون تا حاال هیچوقت انقدر حس مهم بودن نکرده بودم! 

  

 آموز شها خیلی خوب میرفت و کاران و مربی کامالً راضی بودن؛ کاران 

 گفت اون شب بیشتر از نصف بچ ههای گروه از جیغ و دادی که زدم،

 ون لحظه دلم میخواست خودمو دار بزنم که چرا مثلماجرا رو فهمیدن؛ ا

 آدم حرف نزدم و جیغ و داد راه انداختم!  

 درنهایت کاران باهاشون حرف زد و خواست به کسی چیزی نگن، اونا هم

 قبول کردن؛ بعد از اون شب به طرز عجیبی باهام مهربونن و سعی میکنن

 بهم نزدیک و صمیمی بشن!  
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 ز نگرانم میکنه و فکرم مدام پیششه! اونم پرو انهاین وسط فقط یک چی

 ست ... 

 آنجلی، یکی از دخترهای گروه، به دستور کاران همیشه کنارشه و ازش

 مراقبت میکنه؛ اما بازم چیزی از دلشوره من کم نمیشه! ... 

  

 #تاوان_ب یگناهی (فصل دوم) 

  35#پارت_

 #نازی 

  

  

 _شروع 

  

 ی که نقش فروشنده رو ایفا میکرد، گرفتم وسینی نسکافه رو از دست کس

 لبخند محوی زدم؛ سپس راه افتادم سمت مهسان و دو نفر دیگه ای که نقش



 نسترن و دلناز رو داشتن!... 

  

 چقدر دلم براشون تنگ شده بود... دوست های خوب و کله خر من! 

  

 سعی کردم تمرکزم رو بزارم رو کارم؛ همونطور داشتم جلو میرفتم که

 صدای زنگ گوشیم بلند شد، سینی رو به خودم چسبوندم و به زور با یه

 دست نگهش داشته و با دست دیگهم گوشیو از تو جیب پالتوی سفیدم

 درآوردم. 

 اسم "مامان" که همون کاران بود و اینجوری سیوش کرده بودم، رو

 صفحهش چشمک میزد. 

 ه فارسی حرفگوشی رو گذاشتم رو گوشم و پس از مدتها، دوباره ب

 زدم: سالم مامان جونم مرسی خوبم شما چطوری؟ 

 چند دقیقه صبر کردم و دوباره گفتم: خونه مهدیسیم دیگه مامان جان! داریم

 درس میخونیم. 
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 و بازم چند دقیقه صب ر 

 دهن باز کردم جمله بعدی رو بگم که یهو یه چیزی خورد زیر سینی 

سری از ثانیه بدون اینکه بفهمم نسکافه که چند قدم عقب رفتم و در ک

 چیشد،

افتادم رو زمین و نسکافه های داغی که ریخت روم مساوی شد با جیغی 

 که

 از داغی و سوز ششون زدم!  

  

 اشک تو چشمام حلقه زد و سرمو بلند کردم که با چهره خندون پروانه با 

 اون دندون های خرگوشیش، مواجه شدم . 

  

 لب زدم: پ.. پروان ه 

 ستانه خوبی؟ چیزیت که نشد؟ _م

  



 سرمو چرخوندم سمت کاران و بقیه کسایی که دورم حلقه زده بودن و با 

 نگرانی نگاهم میکردن و گفتم: خوبم، نسکافهها خیلی داغ بود! 

  

 یهو کاران جوری سرشو چرخوند سمت مدیر تدارکات که صدای جا به جا 

وحشتناکی غرید: مگه شدِن مهر ههای گردنش رو منم شنیدم؛ با لحن 

 نگفتم

 نسکافهها باید سرد باشه؟ قرار بود با اون پسره برخورد کنه و بریزن

 روش، احمق فیلمه واقعیت که نیست نسکافه داغ دادی دستش! 

  

 ابروهام پرید با ال 

 خاک عالم! خودمم یادم رفته بودا... یه لحظه فکر کردم واقعاً برگشتم به 

 گذشته!... 

 ت با تته پته گفت: ببخشید آقا.. من... من به کل یادم رفته بود! مدیر تدارکا

  

https://4skin98.ir/


 کاران: ببینم تو دیوونه ای؟ دیگه همچین سهل انگاری ای نبینم! 

  

 _چشم آقا  

  

سرشو با تأسف تکون داد و سپس رو به من گفت: پاشو بریم پیش پزش 

 ک 

  

 _من حالم خوبه، زخم شمشیر که نخوردم!  

  

 پاش و  _لجبازی نکن،

  

 صالح ندیدم میون اون همه آدم کل بندازم، پس مثل یه دختر خوب بلند شدم

 و دنبالش راه افتادم. 

  

 _کجات ریختن؟ 



  

 _رو پام 

  

 _دختر شیطونی داری! 

  

 _کابوس کهکشان هاست!  

  

 خندید و گفت: برو تو اتاقتون، چند دقیقه دیگه با پزشک میام 

  

  سرمو تکون دادم و رفت م

 رو تختم نشستم و پاچه شلوارمو باال زدم، دقیقاً مثل اون روزی بود که 

 خوردم به رامسین و... 

  

 سرمو محکم تکون دادم و سعی کردم بهش فکر نکنم؛ آهی کشیدم و به در 
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 نگاه کردم که پروانه با لب و لوچه آویزون وارد شد و خودشو انداخت تو

 بغلم! 

 لوِس شیطون!  

  

 کردم و گفتم: نبینم غمتو!  محکم بغلش 

  

 دستای کوچولوش رو گذاشت دو طرف صورتم و با بغض گفت: خیلی

 دلدت گلفت مامانی؟! ببخسید!  

  

 و زد زیر گری ه 

 طاقت گریهش رو نداشت م 

گون هش رو بوسیدم و گفتم: نه قربونت برم! دردم نگرفت عزیزم! 

 گریه

 نکن وگرنه منم گری هم میگیره ها!  



  

 ن گریه جیغ زد: دولوغ نگو! معلومه که دلَِدت ِگلِفته ! میو

  

 با درموندگی نگاهش کرد م 

  

 _پروانه من چیزیم نیست!  

  

 #تاوان_ب یگناهی (فصل دوم) 

  36#پارت_

 #نازی  

  

 با امید نگاهم کرد و گفت: الستو بگو؟ 

  

 _راست میگم قشنگم!  
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 ر پزشک بود، وارد اتاق شدن. همین لحظه کاران با یه مرد دیگه که انگا

 پروانه با اخم نگاهشون کرد که کاران رو بهش گفت: بیا اینجا 

  

 بیشتر تو بغلم فرو رفت و گفت: میخواهی کتک بژنی؟ 

  

 کاران خندید و گفت: نترس بچه، بیا اینجا میخوام بهت شکالت بدم! 

  

دن پروانه زبونشو درآورد و گفت: عم هت رو خر کن! دوره خر کر

 بچهها 

 با سکالت گذسته!  

 و در مقابل چشمای گرد ما، دوید و از اتاق بیرون رفت . 

  

 کاران: الحق که دختر خودته! 



  

 خندید م 

  

 پزشک بعد معاینه گفت چیزیم نیست؛ فقط یه پماد داد. 

 بعد رفتنش با اخم رو به کاران گفت: دیدی الکی بزرگش کردی؟ من که

 چیزیم نیست!  

  

 ستم مطمئن بشم! حاال هم استراحت کن _خوا

  

 _باشه فقط پروانه رو بفرست بیا د 

 _پیش خواهرت باشه بهتره! 

  

 _نه نه، باز گمش میکنه! 
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 خندید و گفت: خودم حواسم بهش هست، استراحت ک ن 

  

 و از اتاق رفت بیرو ن 

 یا حرص رو تخت ولو شد م 

  نمیدونم چرا نمیفهمن زخم شمشیر نخوردم؟! 

  

 با صدای پیامک گوشیم، از رو عسلی کنار تخت برش داشتم که دیدم یه

پیام ناشناس دارم؛ بازش کردم که با دیدنش به معنای واقعی کپ 

 کردم!... (دلتنگ شده ا م 

 نمیدانم! شاید برای ت و 

 یا شاید برای دیروزهایی که باتو گذش ت 

 از اینجا 

 صدایت میکنم!   

    تو از آنجا بغلم کن!



 دلم گرفته..!) 

  

 یا خدا 

 ایهالنا س 

 این عاشق دلخسته کیه؟ 

نمردیم و از این پیام های عشقوالنه هم برامون اومد! 

سریع تایپ کردم: " برو عامو خدا روزیت رو جای 

 دیگه بده! اشتباه

 اومدی!"  

  

 گوشیو گذاشتم رو عسلی و آهی کشیدم. 

 م شروع کردم به شمردن که یهوسعی کردم بخوابم؛ چشمامو بستم و تو دل

 در اتاق چنان محکم باز شد که به دیوار پشتش برخورد کرد و منم ده متر

 پریدم هوا! 
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 با اعتراض گفتم: پروانه این چه کاریه؟ 

  

 دست به کمر با اخم بانمکش گفت: که چیژیت نسده؟ ها؟ پس چال دکتل گفته

 باید استراحت تنُی؟  

  

 قانع کنم؟  خدایا من چجوری اینو

  

 از رو تخت پایین اومدم و گفتم: ببین.. من حالم خوبه! اون دکتره هم زیادی 

 بزرگش کرده! 

  

 نگاهی به سر تا پام کرد و گفت: باس ه 

  

 ولی هنوز اخماش باز نشده 

 خندیدم و جلوش زانو زدم که خودشو پرت کرد تو بغلم؛ روی موهاشو



مامان بگی اون دو روز پیش کی بودی بوسیدم و گفتم: هنوزم نمیخوای به 

 ؟ 

  

 #تاوان_ب یگناهی (فصل دوم) 

  37#پارت_

 #نازی 

  

  

 سرمو باال گرفت و خیره تو چشمام گفت: خیلی مهلبون بود! 

  

 _اسمش چی بود؟ 

  

 _نمیدونم، من بهس م یگفتم پاپا! 

  

 چشمام گرد شد و گفتم: چی؟ بابا؟ 
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 م گفتم ُملده! گفت میتونم پاپا صداس تنَُم!  _اله، ازم پرسید پدلت کجاست من

  

دهنم چند بار مثل ماهی باز و بسته شد اما جملهای ازش خارج نشد؛ 

 یعنی

 پروانه تا این حد در حسرت داشتِن پدر بود که به هر کس و ناکسی "بابا" 

 بگه ؟

 من که تمام وقت و زندگیم رو براش گذاشتم... من که نذاشتم حسرت چیزی 

 لش بمونه... براش هم پدر بودم، هم مادر!...  به د

  

 گون هش رو نوازش کردم و با بغض گفتم: پروانه تو دلت بابا میخواد؟ 

  

 _اله خیلی، تو مهدکودک همیسه پاپا های آنا و کالرا میومدن دنبالسون ولی

 من باید صبل میکلدم تا تو کالِت تموم بِسه و بیایی!  



  

 ! حس کردم قلبم فشرده شد

 دخترم تو این سن حسرت چه چیزایی رو داشت...! پدر.. . 

 هه... یه پدر متجاوز و خائن همون بهتر که نباشه! 

  
 

  

 شخص سوم *** 

  

 موهای کوتاهش را پشت گوشش فرستاد و با ناراحتی به جای خالِی پروانه 

 روی تخت نگاه کرد؛ در دو روزی که پیششان بود آنجا میخوابید.  

 لش برایش تنگ شده بود! ... چقدر د

  

 نم یدانست این همه عالقه و دلتنگی از کجا سرچشمه میگیرید!؟ آن هم

 برای کودکی که فقط دو روز دیده بودش! 
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 از رامسین بابت اینکه بی اطالعِ او و بقیه، پروانه را تحویل مادرش داده 

 بود، ناراحت بود! 

 اشد.. هر روز مثل آن دو روزدلش م یخواست پروانه تا ابد در کنارش ب

 موهای فرفری و کوتاهش را شانه کند... مثل آن دو روز خودش لباس

 هایش را عوض کند... اسباب بازی های کودک یاش که بخاطر او از زیر

خرت و پرت های تلنبار شده در انباری، پیدایشان کرده بود را دورشبرزید 

 سرحال و شاد پروانهو ساعتها با هم بازی کنند... صبح با صدای 

 بیدار شود و شب با خاطراتی که از مادرش تعریف میکرد، بخوابد. .. 

 آخ که چقدر به مادر آن بچه حسادت میکرد... آرزو داشت جای او باشد تا 

 همیشه چنین دختری را کنارش داشته باشد!... 

  

 _باز که تو این اتاقی!  

  



 ه سینه و اخم های درهم با اخم برگشت و رو به رامسینی که دست ب

 نگاهش میکرد، گفت: خب چیکار کنم؟ دلم براش تنگ شده رامسین!  

  

 _آروشا صد دفعه گفتم انقدر خودتو درگیرش نکن! پروانه خودش مادر

داره، خانواده داره، همیشه که نم یتونست کنار ما باشه! همون که رفت 

... 

 اینجوری کمتر بهش وابسته شدی!  

  

 روز برای وابسته شدنم کافی بود، اصالً تو چرا بدون اطالِع ما _همون دو 

 بردی دادیش به مامانش ؟ 

  

 _همینم مونده برای تصمیماتم از تو اجازه بگیرم! آروشا اون دختر مادرش 

 رو م یخواست، مادرش هم اونو! بچه ما که نیست، نگه داشتنش اینجا و

  جرم محسوب میشد! اظهار ب یاطالیی کردن درمورد مادرش، رسماً 
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 آروشا با لبش را جوید و گفت: برام مهم نیست، من به پروانه وابسته شدم 

 رامسین! نمیتونم بهش فکر کنم! تو اون دو روز مثل... مثل یه مادر بودم

 براش! باعث میشد فکر کنم که. .. 

  

 رامسین با عصبانیت میان کالمش را برید و با لحن تهدید آمیزی گفت: تو

 مادر کسی نیستی، بچه ای هم نداری! الکی پیش خودت خیال پردازی

 نکن، پروانه دو روز بود حاال که برای همیشه رفت! دیگه هم نبینم بیایی

 تو این اتاق غمبرک بزنی! 

  

 و از اتاق خارج شد؛ آروشا با حرص پوفی کشید و زیر لب گفت: بیشعور!  

  

 #تاوان_ب یگناهی (فصل دوم) 

  38#پارت_



 #نازی  

  

  

  ....................... 

  

 عصبانی بود... از دست خودش، از دست همه!... 

 قطعاً هرگز بیخیاِل پروانه و مستانه نم یشد... هرطور شده باالخره دل

 مستانه را به دست آورده و هر دو را نزد خود بازمیگرداند... اما این کار 

 ی در پیش داشت!...  به این سادگ یها هم نبود...! راه سخت

 مخصوصا مستانه که در لجبازی لنگه نداشت و همیشه حرف، حرِف 

 خودش بود! حتی خیلی راحت م یتوانست ذهنیت پروانه را نسبت به او

 تغییر دهد...! باالخره مادرش بود و پروانه هرطور که او م یخواست 

 تربیت میشد! 

 باید خیلی احتیاط میکرد! 
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 روشا و مادر و برادرهایش به این پی برده و درموردشدلش نم یخواست آ

 کنجکاوی کنند، مخصوصا آروشا که مشخص بود بدجور وابسته پروانه

 شده هست!  

  

 وارد تراس شد که دید رادوین پشت به او مشغول سیگار کشیدن است؛

 سرش را با تأسف تکان داد و گفت: بذار کنار اون وامونده رو! 

  

رادوین که به معنای "برو بابا" در هوا تکان خورد و جوابش شد دست 

 . 

 کنارش ایستاد و گفت: بخاطر خودت میگم... همینجوریشم قلبت نامیزونه!

 کار دستت میده ها! 

  

 _تو نمیخواد نگران سالمتِی من باشی!  

  



 _گوشت تلخ، ببینم حاال که میدونی ایرانه بازم نمیخواهی دنبالش بگردی؟ 

  

 سیگار را زیر پایش له کرد، سپس سرش را بلند کرد و خیرهآهی کشید و 

در چهره برادرش گفت: نه، من دیگه خسته شدم؛ چهار ساِل تموم دنبالش 

گشتم، هم ایران هم ایتالیا... همه جا رو زیر پا گذاشتم ولی میبینی ب 

 ینتیجه

 موند! انگار آب شده رفته تو زمین... اثری ازش نیست!  

  

 رادوین! حاال که دو قدمیته بازم نمیخوایی بری سراغش؟ _خیلی احمقی 

  

 _نه، اون منو نم یبخشه که هیچ، بیشتر هم ازش متنفر میشه! 

  

 _از کجا میدونی متنفره؟ 
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 پوزخندی زد و جواب داد: اگه نیست پس حتماً فراموشم کرده! من یه بار 

 شکستمش، زندگی و آینده و خانواد هش رو نابود کردم، ازش

 گرفتمشون!

 نمیخوام دوباره آرامشش رو بهم بزنم! 

  

 _از کجا میدونی آرامش داره؟ 

  

 کالفه از سوا لهای برادرش که خودش هم جوابشان را نم یدانست، گفت: 

 اه بیست سؤالیه؟ ولمون کن بابا! اصالً هم هیچی نمیدونم  نمیخوام هم 

 بدونم!.. 

  

جور خودت میدونی! ولی از من رامسین شانهای باال انداخت و گفت: هر

 به

 تو نصیحت... نزار این دلتنگی ای که داری پنهونش میکنی به جنون

 بکشونتِت!  



  

 پوزخندی زد و رفت داخل. 

 از کارهایش پشیمان بود... خیلی هم پشیمان بود... اما این پشیمانی دیگر به

 چه درد میخورد ؟ 

 ن  زندگِی آرام و دلنشینی فکر میکرد مهسان او را فراموش کرده و اکنو

 دارد! باالخره چهارسال گذشته بود... زمان کمی نبود که! 

 نم یخواست دوباره زندگی و آرامش مهسان را به برهم بزند... همان بهتر 

 که فاصلهاش را حفظ کرده و دخالتی در زندگی اش نمیکرد! 

  

 آهی کشید و وارد اتاقش شد . 

  

 شلوارش بیرون کشید که دید مستانه جواب رامسین گوشی اش را از جیب

 پیامش را داده است، سریع بازش کر د 

 "برو عامو خدا ریزیت رو جای دیگه بده! اشتباه اومدی!"  
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 خندید و تایپ کرد: نه اتفاقاً درست اومدم، دنبال روزی نیستم که، دنبال 

 عشقم!  

  

 بود، سریع پیامو مستانه گویی انگار که گوشی به دست، منتظر جواب او 

را باز کرده و پس از خواندنش، سریع جواب داد: "و منم عشقت 

 نیستم)! روی صندلی نشست و پاهایش را روی هم انداخت. 

  

 " شاید شدی!"  

  

 "اصالً شما کی باشی؟"  

  

 میدانست مستانه آدم شوخ طبعی کرد و از کسانی که او را به خنده بیندازد

 یا خودش" کلفت" داشته باشند، خوشش  و مثل خودش شخصیت باحال

 میآید؛ پس با لبخندی محو جواب داد "فوش خور صوبی!"  



  

 #تاوان_ب یگناهی (فصل دوم) 

  39#پارت_

 #نازی  

  

  

 و سریع جواب گرفت "این حس خوشمزگیت اصالً جالب نیست!"  

  

 "هرجور تو بخواهی میشم خب!" 

  

 هستی!؟" "من فقط میخوام بفهمم تو کدوم خری 

  

 "گفتم که ،فوش خور صوبی!" 
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 "با این حساب اجازه دارم فحش ِکِشت کنم؟"  

  

 "البته، راحت باش" 

  

 و این شد استارت دوستِی مجازِی رامسین و مستانه ! 

 مستانه نمیدانست طرفش کیست و رامسین هم هیچوقت هویتش را فاش

 شناخت و هر وقت که نکرد... مستانه او را به بنام فوش خور صوربی می

 از چیزی ناراحت با عصبی بود، حرصش را با فحش کن کردِن دوست 

 فوش خورش، خالی م یکرد! 

و رامسین هم از تمام روزمرگ یها و کارهای مستانه باخبر بود، حتی 

 محل

 اقامتش! 

  
 

  



 مستانه* ** 

  

 _بیخیال شو توروخدا!  

  

ما از برگشتن به ایران همین با اخم و دست به کمر گفتم: مهسان هدف 

 بود،

 که تو با خاطرات قدیمی و گذشت ه روب هرو بشی!  

  

 سرش رو پائین انداخت و با لحن ناامیدی گفت: مستانه من نمیتونم، همچین

 چیزی در توانم نیست! من...من. .. 

  

 پریدم وسط حرفش و با صدای تقریباً بلندی گفتم: گیر آوردی منو؟ کجاست

 نی که با کلی ذوق و شوق و امید م یگفت من میتونم و فراموششاون مهسا

 میکنم و اینا؟ چرا انقدر ناامیدی مهسان ؟ 
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 از پشت میز بلند شد و با درموندگی گفت: مستانه من اون موقع فکر 

میکردم می تونم... میتونم هر چیزی که منو یادش میندازه رو ببینم و 

 باهاش 

 اموشش کنم...اما...اما حاال فهمیدم نمیشه،مقابله کنم... میتونم فر

 غیرممکنه! من اونقدر قوی نیستم!  

  

 #تاوان_ب یگناه ی

  40#پارت_

 #نازی 

  

  

 زبونمو رو لبم کشیدم و با اخم گفت: مهسان من کار و زندگیمو اونجا ول 

 نکردم بیام اینجا این بچه بازیات رو ببینم! فردا میریم برج میالد، اونجا 



 ش خاطره داری!... باها

  
 

  

 مهسان*** 

  

  

 چقدر سخته تظاهر به شاد بودن وقتی داری دق میکنی از غصه!... 

 زندگِی من چقدر مزخرفه... شده مثل این سریال های ترکِی طوالنی و 

 پرماجرا که تهش یکی میمیره یکی هم دو جین بچه میاره و یه زندگِی جدید 

 رو شروع میکنه!... 

 لی چرت شده!  واقعاً خی

 هیچوقت فکر نمیکردم اوِن من، ایِن من بشه...! اون آدم شلوغ و شیطون 

 که همیشه مادرش رو حرص میداد... اون آدمی که هر روز لنگه جورابش

 ناپیدا بود... اون آدم لجباز که سمج بازی هاش همیشه کار دستش میداد...
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 ود، با هر کیاون آدم احساساتی... اون آدم که همیشه نمک جمع ب

 میگشت، اون آدم پیر نمیشد... واقعاً اون آدم کجاست؟  

 این همه تغییر... این همه تفاوت... واقعاً کی فکرش رو م یکرد؟

 هیچکس!... 

  

 _تاکسی یه ده دقیقه دیگه میرسه، زود آماده شو 

  

 یعنی بیست دقیقه دیگه با یکی از خاطرات دوتای یمون روب هرو میشم؟ 

 از پسش برمیام؟ واقعاً میتونم؟  واقعاً 

 نمیدونم!... 

 من قوی نیستم، ضعیفم... نمیتونم جلوی خودمو بگیرم، احساساتیام... 

 ممکنه کار دست خودم بدم، چیکار کنم؟ 

 اگه باز اون حس دیوونگی بیاد سراغم چی؟ اگه باز نتونم خودمو کنترل

 گه باز تشنج کنم که؟کنم و ناخواسته دست به کار احمقانه ای بزنم چی؟ ا



 اگه باز بخوام با یه دیوونگی خودمو بکشم چی؟ اونوقت چیکار کنم؟ 

  

 آهی کشیدم و از رو مبل بلند شدم؛ رفتم سمت کمدی که روب هروی تختم

 قرار داشت و بازش کردم، اصالً نفهمیدم چی پوشیدم و چطور آماده شدم و 

 اون ده دقیقه چطور گذشت!... 

  

 شتم... دوست نداشتم برم... میترسیدم از رویارویی بایه حس بدی دا

 گذشته... از تکرار اون اتفاقات... از مقابله باهاشون... از خودم... از

 کارام... از حسم... از دیوونگی هام ... 

  

 وقتی به خودم اومدم دیدم تو سکو دید باز برجم، دقیقاً جایی که آخرین بار 

  با اون، با رادوین، اومدم .

 نگاهم رفت سمت جایی که اون شب نشسته بودیم، با قدم هایی لرزون رفتم

 اون سمت، نشستم رو زمیِن سرد!  
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 دستام سرد شده بود و میلرزید... انگار اکسیژن نبود، نفسم به سختی باال

 میومد... 

بغض بدی که تو گلوم جا خوش کرده بود، شکست...! زدم زیر گری ه 

 فت: یادش بخیر... اون شب چقدر اینجا حرف میون گریه و هق هق گ

زدیم... اون گفت باباش به مامانش خیانت کرده... هه... اون آدِم ب 

 یمنطق

اینطوری گفت و منم باور کردم...! باباش ب یگناه بود ولی در عین 

 حال 

 گناهکار هم بود! مادرشون کاری کرد دیوونه بشه... با اون خیانتی که دید

 اون آدِم عادی نشه... ضربه خیلی بدی خورد... اونم از حق داشت دیگه 

 کسی که یک درصد هم ازش انتظار نداشت... از عشقش، از زندگیش، از

 تماِم هستیش...! راستش.. راستش من بهش حق میدم! ولی چرا...؟  

  

 سرمو بلند کردم و خیره تو صورت مستانه ای که با بهت نگاهم میکرد،



 تانه؟ چرا آدما انتقام کاِر یه گناهکار رو از یه آدِم ادامه دادم: چرا مس

 بیگناه میگیرن؟ آقای پناهی انتقاِم خیانت افسون رو از رادوین و رامسین

 گرفت و اونا هم انتقاِم سختی ها و رنج هایی که تو بچگی و نوَجوونی 

کشیدن رو از ما...! یعنی آدمی که سختی بکشه، کتک بخوره، شکنجه 

 یل میشه به یه موجود ب یمنطق و دیوونه؟ یعنی همه قربان یهاببینه، تبد

 اینجورین؟ پس ما چرا نیستیم؟ ما چرا فکر انتقام نمیزنه به سرمون؟ 

  

 هقی زدم و سرمو پائین انداختم؛ آهی کشید و کنارم نشست . 

  

 _مهسان همه آدما مثل هم نیستن! ما نمیتونیم کینه ای باشیم، زندگی ها رو 

نیم، دل آدم های ب یگناه رو به تاواِن دل های شکستمون خراب ک

 بشکنیم،

 ما نمیتونیم...! همچین دلی نداریم، همچین منطقی نداریم! 

  

 سرمو بلند کردم و با گریه تو صورتش داد زدم: چرا؟ چرا نمیتونم؟ هان 
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 چرا؟  

  

 با بغض جواب داد: چون ما کینه شتری نیستیم! 

  

 ت نباید انتقام بگیریم؟ تازه... تازه ما که از آدم های _چرا نیستیم؟ به نظر

 بیگناه انتقام نمیگیریم، از کسایی میگیریم که با طرز تفکِر احمقانه شون

 زندگیمون رو نابود کردن! هوم؟ نظرت چیه ؟ 

  

ویرایش "تاوان ب یگناهی:" 

#تاوان_ب یگناهی (فصل 

 دوم) 

  41#پارت_

 #نازی  

  



  

 ا اهلش نیستیم! نزار بشیم!  _بیخیال مهسان، م

  

 بلند شد و ادامه داد: پاشو... پاشو بریم که برای امشب دیگه بسه! 

  

بلند شدم، روب هروش وایسادم و گفتم: چرا بسه؟ مستانه تو خودت داری 

 از

 گذشته و خاطراتت فرار میکنی اونوقت میخواهی منو باهاشون رو در رو

 کنی؟ 

  

 کنم! با اخم گفت: من فرار نمی

  

 _میکنی، تو هیچوقت نتونستی رامسین رو فراموش کنی! انقدر خودت رو

 توی کار و رسیدگی به پروانه غرق کردی که همیشه فکرت مشغول باشه 

 و وقت نکنی بهش فکر کنی! 
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 _مهسان نمیخوام چیزی بشنوم، بری م 

  

 پوزخندی زد م 

 نمیخواست قبول کنه... نمیتونست هم ... 

 باال کشیدم و شالمو مرتب کردم و دنبالش راه افتادم. بینیم رو 

  

 برگشتیم هتل. 

 اون شب هیچکدوم نتونستیم بخوابیم...! مستانه خودشو زده بود به خواب

 اما از بی حرکت بودنش مشخص بود بیداره؛ در حالت عادی تو خواب باید

 هی مثل خر جفتک  بپرونه! 

  

 بودم...شاید نباید م یگفتم...مستانهپشیمون بودم از حرفایی که بهش زده 



قوی بود، اما نه در حدی که بتونه راحت از کنار همه مسائل 

 بگذره!... 

 به هر حال اونم آدم بود... دختر بود... زن بود... احساس داشت... عشق 

 داشت... عالقه داشت!... 

 اون یه مادر بود! ... 

 ه و تمرکزش رو بذاره روبه سختی تونسته بود فکر رو از رامسین دور کن

 کار و بچ هش!  

 لعنت به من که با حرفام احساساتش رو بیدار کردم! اگه دوباره برگرده تو

 اون دوران غم و افسردگی، قطعاً خودمو میُکشم!  

  

 آروم صداش زدم: مستانه... مستانه 

  

 _هوم؟ 
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 _بیداری؟ 

  

 _فکر کنم از صدام مشخصه، مدرک میخواهی؟ 

  

 که از سر ب یحالی بود، اصالً خنده به لبم نیاورد!   شوخیش

  

 _به خاطر حرفام معذرت میخوام، عصبی بودم نفهمیدم چی گفتم! 

 صدای پوزخندش رو شنیدم! 

  

 _مهسان آبی که ریخته شده رو نمیشه جمع کرد! حرفایی زدی که خیلی از 

 بهمحقیقت ها رو مثل پتک کوبید تو سرم! همه دست و فالکت هامو 

 یادآوری کردی! ممنون! 

  

 با ناراحتی نالیدم: مستااانه! 



  

 _بخواب مهسان، بخواب عزیزم! فکرتو درگیر نکن! 

  

  

 و اون شب با فکری درگیر، نزدیک های صبح خوابم برد. 

  

 _مهسان... مهسان بیدار شو... با توام... مهسان ... 

  

 صداش مثل وز وز مگس رو مخ بود! 

  

 بسته هوم کشداری کشیدم که گفت: پاشو کالس یه ربع دیگهبا چشمای 

 شروع میش ه 

  

 هالک یه ذره خواب بودم! 
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 زیر لب گفتم: به جهنم! 

  

 دیگه صدایی ازش نیومد؛ تو خواب لبخندی زدم و دوباره خواستم برگردم

 به دنیای شیرین خواب که یهو... 

 جیغ فرابنفش سیخ سرجام بعله مستانه یه پارچ آب یخ پاشید روم که با یه

 نشستم و با وجناتی مثل موش آب کشیده، یه ربع بعد جلو مربی نشسته

 بودم. 

  

_دارید خیلی خوب پیش می رید، با این اوصاف دوره آموزش تون 

 ممکنه

 قبل از یک ماه تموم بشه!  

  

 زیر لب یه خوبه ای گفتم و خمیازه دیگه ای کشیدم که مربی عاقل انقد 



 نگاهم کرد و گفت: مستانه جان فکر کنم شما دیشب نخوابیدی! سفیهانه

 درسته؟ 

  

 _من مهسانم، درسته.  

 _اگه حالت خوب نیست برو استراحت کن عزیزم!

  

 _نه بابا خوب م 

  

 نمیدونم چرا همه بچه های گروه به اضافه کاران، همیشه نگران حال ما

 بودن! ؟ 

 دیگه از نظر جسمی که سالمیم!  درسته تو زندگی کلی ضربه خوردیم ولی 

 این حال پرسیدن هاِی مکرر از رو ترحم، حالم رو بهم م یزد! 

  

 #تاوان_ب یگناهی (فصل دوم) 
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  42#پارت_

 #نازی 

  

 بعد چهار ساعت که باالخره مربی دست از سرمون برداشت، سریع در

 رفتیم و پناه بردیم به اتاقمون ؛ 

 م: وای...مردم بابا!  خودمو پرت کردن رو تخت و نالید

  

 مستانه هم خودشو ولو شد کنارم و گفت: مهسان کدوم خری به ما گفت تو

 این فیلم کوفتی بازی کنیم؟ 

  

 _خوِد خرت! من که گفتم اصالً ایران نیاییم، تو بودی که با کاران قرارداد 

 بستی و قبول کردی! 

  

 _نابودم کردی! 



  

 یرش! _و متأسفانه دیگه نمیشه بزنیم ز

 _بشه هم من کنار نمیکشم... به هر حال فیلم زندگِی ماست! خودمونم باید 

 نقش اصلی رو بازی کنیم دیگه! 

  

 مثل خر پشیمون بودم! کاش نمیومدیم ایران، کاش بازی تو این فیلم رو

 قبول نمیکردیم، کاش!... 

  واقعاً چرا ما همیشه از کارامون پشیمون میشیم؟ چرا همیشه بدون فکر

 عمل میکنیم؟ و چرا وقتی از تصمیم هایی که از روی عقل منطق گرفتیم

 هم پشیمون میشیم؟ 

  

 تک خندی زدم و گفتم: مستانه فکر کن بازیگرای طرف مقابلمون رادوین

 و رامسین باشن...! خیلی مسخر هست! 
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 بلند شد و با اخم گفت: همچین چیزی نمیشه!  

 تم: بشه هم بد نیست که...! مگه تومثل خودش بلند شدم و نشستم و گف

 نم یخواستی من با گذشت هم روب هرو بشم؟ خب میشم اما اصل کاری

 رادوینه... باالخره باید بتونم با اون روب هرو بشم دیگه! 

  

 _منظورت چیه؟ 

  

_خیلی سادهست، میگم اگه من قراره با خاطراتم روب هرو بشم، تو 

 چرا

 یدم رو تو هم تجربه کردی! تجاوز،نشی؟ باالخره هر چی که من کش

 انتقام، خودکشی ناموفق و... 

  

 پرید وسط حرفم: بسه دیگه، همچین چیزی نمیشه، نباید بشه، با کاران 

 حرف میزنم، باید بدونم نقش مقابلمون کیان!  



  

 ابروهامو باال انداختم و گفتم: مؤفق باشی!  

  

 با اخم اتاق رو ترک کرد. 

 حرفها زدم!؟ فکر کنم ناراحتش کردم!...  نمیدونم چرا اون

 اما دست خودم نبود... نمیدونم چم شده بود... شاید داشتم حسادت

 میکردم...! به خواهرم، به تنها کسم، چون اون قوی بود، نذاشت دلتنگی

 نابودش کنه، نذاشت افکار پوچ دیوون هش کنن! 

  

 آهی کشیدم و بلند شدم . 

 خر عرق کرده بودم! باید م یرفتم حموم، مثل 

 حوله و لباسام رو برداشتم و بعد یک ساعت و نیم اومدم بیرون. 

 نمیدونم این چه مرضِی که هر وقت از حموم میام بیرون، انگار کوه َکنده 

 باشم! از خستگی نای راه رفتن هم ندارم!  
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 لباسامو پوشیدم و ولو شدم رو تخت، از شدت خستگی به پنج دقیقه نرسیده

 م برد. خواب

  
 

  

 رادوین* ** 

  

  

 دستمو گرفت و محکم و مردونه بغلم کرد . 

  

 _چطوری؟ 

  

 _خوبم 

  

 _خیلی تغییر کردیا، آخرین بار که دیدمت این همه ریش و پشم رو



 صورتت نبود! 

  

 تک خندی زدم و با برداشتِن یکی از چمدون هاش گفتم: بیست سال گذشته 

 ها!  

  

 م! _خیلی زود گذشت برا

  

 _طبیعیه، انقدر غرق خوش گذرونی و تفریح شدی که متوجه گذر زمان

 نشی!  

  

دو تا چمدون دیگ هش رو برداشت و گفت: گوشت تلخ، ماشین که 

 آوردی؟ 

  

 _ار ه 
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 شونه به شونه هم راه افتادیم. 

 بعد بیست سال خیلی تغییر کرده بود... چهر هش مردونه تر شده بود! 

  

 تو صندوق عقب گذاشتم و سوار شدم . چمدون ها رو 

  

 _ببرمت هتل دیگه؟ 

  

 _خونه که عمه بزرگوار راهم نمیده، جای دیگه ای هم هست مگه ؟ 

  

 _نیازی به این توضیح مختصر نبود! 

  

 _پشیمون شدم گفتم عوض شدی، فقط هیکل گنده کردی، هنوز همون رادِی 

 کله خری! 

  



 _کدوم هتل؟ 

  

 _پارسیان 

  

 ارت زدم و راه افتادم.  است

 با لبخند از شیشه به بیرون نگاه م یکرد؛ پوزخندی زد م 

 واقعاً این خیابون های شلوغ و پرترافیک دلتنگی داشت؟  

  

 _شنیدم عاشق شدی!  

  

 اخمام توهم رفت؛ از آینه نگاهش کردم و گفتم: کی گفته؟ 

  

 _آروشا 
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! همچین چیزی نیست دندون قروچه ای کردم و گفتم: زر مفت زده

 _اره بابا، تو که راست میگی! منم باور نکردم به موال! 

  

 _خوب ه 

  

 خودشو بین شکاف دو صندلِی جلو جا داد و گفت: رادی راستشو بگو، کیه 

 اون دختر بخت برگشته؟ 

  

 _کسی نیست 

  

 با حرص گفت: اه بگو دیگه! کیه؟ هنوزم عاشقشی؟ چقدر دوستش داری؟

 چند سالشه؟ اهل کجاست؟ چجوری با هم آشنا شدید ؟ اسمش چیه؟ 

  

 #تاوان_ب یگناهی (فصل دوم) 



  43#پارت_

 #نازی 

  

  

 _بیست سؤالیه راه انداختی برای من؟ گفتم که، همچین چیزی نیست . 

  

 با کنایه گفت: ها یعنی تو کالً این حوالی دختر مختر ندیدی و زدی تو کار 

 روغ گفتن مبتال شده؟ آره؟ چشم پاکی و آروشا به مرض د

  

 _دقیقاً همینه!  

  

 پوفی کشید و نشست سرجاش. 

 منم حواسمو دادم به رانندگی. 
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 دوست نداشتم درمورد عشق و احساسم و مهسان با کسی حرف بزنم! همه

من رو یه آدم ب یاحساس مغرور و خودخواه میشناختن، دوست نداشتم 

 این

 ز دست میدادن اونوقت دیگه حرفم کاری باورشون رو از دست بدن! اگه ا

 پیش نمیبرد، جوگیر میشدن و دیگه ترسی ازم نداشتن! این باوری که ازم 

 دارن هیچوقت نباید تغییر کنه براشون! 

  

 در حقیقت شاید من یک درصد هم شبیه این باور نبودم... طبیعتاً مثل هر 

 مثل "خدای غرور"آدمی غرور داشتم ولی نه اونقدر که بشه بهم القابی 

 نسبت داد. 

 خودخواه... اره من خودخواه بودم... منی که برادرم رو ترغیب کردم پدرم

 رو بکشه تا خودم دستم به خون آلوده نشه! من خیلی خودخواه بودم! 

 اما سنگدل و ب یاحساس، به هیچ وجه! 

  

 رسیدیم هتل؛ صندون عقب رو باز کردم و هر کدوم یکی از چمدو نها رو 



 برداشتیم. 

  

 _اتاق رزرو کردی دیگه؟ 

  

 _نه 

  

 چشماش گرد و تقریباً داد زد: چییی؟ احمق دیوونه من که دیروز بهت گفتم 

 رزرو کن! 

  

 شونه ای باال انداختم و جواب دادم: و منم یادم رفت . 

  

 با حرص نگاهم کرد که سرمو به معنی "ها چیه؟" تکون دادم. 

 و گذاشت کنارم و گفت: حواست بهشون باشه تا وارد شدیم؛ چمدو نها ر

 برم اتاق رزرو کنم. 
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 سرمو تکون دادم و رفت . 

 دستمو پشت گردنم گذاشتم و نگاهمو دور تا دور البی چرخوندم. 

 واقعاً چه روز چرتی بود!  

 خواستم گوشیمو از جیبم دربیارم که یهو یه چیز محکمی از پشت بهم

 تش که دختری رو دیدم که سرش پائین بود وخورد، با تعجب برگشتم سم

 داشت با غرغر وسایلش که ریخته بود رو زمین رو دوباره م یذاشت رو 

 کیفش.  

  

 با اخم سرش رو بلند کرد و داد زد: مگه کو. .. 

  

 خشکش زد، خشکم زد . 

 این... این چطور ممکن بود ؟ 

 مهسان... اره اون مهسان بود... خودش بود... 



 مبهوت نگاهش م یکردم... انگار اصالً تو این عالم نبودم... مات و 

 نمیفهمیدم اطرافم داره چه اتفاقی میوفته... شوکه شده بودم... یه شوک

 بزرگ! ... 

 ضربان قلبم نامنظم شده بود... باورنکردنی بود... چهارسال در به در

 گشتم، نبود که نبود، حاال اینجوری یهو جلوم سبز میشه! .. 

  

 جیغاش... فریاداش... هیاهوی کسایی که دورمون جمع شده بودن... لرزن

تنش رو زمین سرد... پروانه ای که با بهت داشت به صحنه نگاه 

 میکرد...

 مستانه ای که هی اسمشو جیغ میزد... مرد آشنایی که با کلی دارو تو

 دستش از راه رسید و شد فرشتهی نجات... چشمای بستهی مهسان... 

 دوم، هیچکدوم نتونستن منو به خودم بیارن! هیچک

 اون محیط برام وحشتناک بود... انگار اکسیژن نبود... نفسم به سختی باال

 میومد. .. 
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 نفهمیدم چی شد و چی گذشت... وقتی به خودم اومدم دیدم هوا تاریکه و من

 وسط خیابونم! ... 

  

 #تاوان_ب یگناهی (فصل دوم) 

  44#پارت_

 #نازی  

  

  

 تو موهام چنگ زدم. 

 چشمامو روهم فشار دادم و از ته دل فریاد زدم!  

 خم شدم، اشکهام رو صورتم جاری شدن!  

  

 من، رادوین، کسی که گریه کردن یادش رفته بود، حاال داشتم برای یه

 دختر گریه میکردم؟ 



 واقعاً مهسان با من چیکار کرده بود؟ با روح و روانم، با عقل و منطقم!  

 کار کرده بود؟ چی

  

 اون شب تازه فهمیدم چقدر دلتنگش بودم... فهمیدم بدون او نمیتونم زندگی 

 کنم... فهمیدم نمیت ونم وجودش رو انکار کنم... نمیتونم ب یتوجه باشم ...

 نمیتونم بیخیالش بشم!... 

  

 اون شب وسط خیابون کلی گریه کردم! یادم نبود آخرین بار ِکی گریه کرده 

 ؟ چهارده سالن با پانزده؟ نمیدونم. بودم!

  

 تازه فهمیدم عشق خیلی بزر گتر از چیزیه که فکرشو میکردم... من عاشق

 مهسان بودم، دوستش داشتم، از ته دل. .. 

 اما همیشه فکر میکردم دست خودمه، هر وقت بخوام  میتونم کنار

 بزارمش، فکر میکردم عاشق شدنم دست خودمه! فکر میکردم خودم
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 واستم که بهش دل دادم! خ

 ولی فهمیدم فکرم کامالً اشتباه بوده... از همون اول عاشقش بودم، کاراش، 

 شیطن تهاش، رفتاراش، حرفاش و همه چیزش جذبم کرده بود! فکر

 میکردم یه دوست داشتِن سادهست، فکر میکردم مهسان هم میشه یکی مثل

کنار میذارمش!  همه اون دوست دخترهای قبلیم که باالخره یه روز

 ولی... 

 ولی هیچی اونطور که فکر میکردم پیش نرفت!  

  

 اون روزا، اون روز، وقتی آیلین گفت خودشون رو آتیش زدن دیوونه

 شدم! نفهمیدم دارم چیکار میکنم و رفتم نجاتش دادم! 

 زنده زنده رفتم تو شعله های آتیش فقط بخاطر اون، بخاطر مهسان . 

 ر میکردم بهم وابسته شدم! فقط یه وابستگِی ساده...  بعد از اون روز فک

 اما اینطور نبود!... 

 حِس من خیلی ببشتر از وابستگی بود و خودم خبر نداشتم!  



 تو این چهارسال کم نکشیدم... هر شب مشروب خوردن فقط برای اینکه یه

 مدت زمان خیلی کوتاه فراموشش کنم... دیوونه باز یها و هر شب دیدن 

 سهای دونفریمون!... عک

  

 من عاشق شده بودم... یه عشِق واقعی... عشقی که با دعوا شروع شد و 

 به ... 

 پشیمون بودم... پشیمون بودم از کارام! 

 کاش میشد زمان به عقب برگرده، اونوقت هیچوقت این کوتأ فکری 

 نمیکردم و دست به چنین کاری نمیزدم! کاری که بعداً مثل سگ ازش 

 ن بشم! پشیمو

  

تو این شش ماِه اخیر انقدر خودمو غرق کار و فعالی تهای دیگه کردم 

 که

 وقتی برای فکر کردن بهش نداشته باشم!  
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 هه... من واقعاً فکر کرده بودم میتونم راحت فراموشش کنم!  

 نفهمیده بودم عشق خیلی بزرگ تر از این حرفاست! 

 شده بودم و باید تا تهش حاال من مبتال به این حِس غیرقابل توصیف 

 میرفتم! 

  

 واقعاً من چطور فکر کردم که تموم شده؟  

 این تازه شروعشه! 

  

 _ حالت خوبه پسرم؟ چرا گریه میکنی َمرد؟  

  

 سرمو باال گرفتم و رو به مرد میانسالی که روب هروم وایساده بود و با

 تعجب نگاهم میکرد، گفتم: چیزی نیست . 

 ینطوری زار میزنه؟ گریههات دل سنگ رو هم آب _آدم برای هیچی ا

 میکنه پسر! برو خداتو شکر کن روِز روشن نیست وگرنه این نوَجوون 



 های جوگیر باز شروع میکردن به فیلم گرفتن! دیگه شرفتو آب میبرد! 

  

  

 بلند شدم؛ لبخند تلخی زدم و گفتم: میدونم پدرجان! حالم زیاد خوب نبود،

 زیادی بلند بود.  ببخشید اگه صدام 

  

 #تاوان_ب یگناهی (فصل دوم) 

  45#پارت_

 #نازی 

  

  

 _چرا حالت بد بود پسرم؟ خدایی نکرده اتفاق بدی افتاده؟ کسی طوریش

 شده؟  
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 ترحم و نگرانِی ظاهری از رو فضولی!  

  

 _نه چیزی نشده، ممنو ن 

  

 نصفه شب  _آدم برای هیچی اینطوری زار نمیزنه، فریاد نمیزنه، اونم

 وسط خیابون! 

  

 _واقعاً چیزی نیست که بخوام درموردش حرف بزنم پدرجان!  

  

 _لجبازی نکن.. بیا حرف بزنیم باهم درموردش، حرف زدن آدمو سبک

 میکنه! 

 حاال از من انکار و از اون اصرار! 

در نهایت هم اون پیروز شد و بدین ترتیب با هم به خون هش رفتیم؛ خون 

 هی 



 و قدیمی ای بود.  کوچیک

 تو پذیرایی، رو مبل رنگ و رو رفته ای نشستم و اونم رفت تو آشپزخونه

 کوچیکش. 

  

 هر جای خونه رو که نگاه میکردی فقط کتاب به چشم میخورد، سالن پر 

 بود از قفسه های کتاب و رو زمین هم کاغذ و کتاب ریخته بود. 

 ذروندم که اون پیرمردی کههمونطور داشتم با نگاهم خونه رو از نظر میگ

 هنوز اسمشم نفهمیده بودم، با یه سینی کوچیک تو دستش که دو تا لیوان

 چای داخلش بود، از آشپزخونه اومد بیرون؛ سینی رو گذاشت رو میِز 

کوچیِک مقابلم و خودشم رو مبل روب هروم نشست و گفت: ببخشید 

 دیگه ...

 جای آنچنانی ای نیست!  

 ی چای رو از داخل سینی برداشتم و گفتم: این چه حرفیه یکی از لیوان ها

 پدرجان؟ اتفاقا جای خیلی دلبازِی! فقط چرا این همه کتاب اینجاست؟  
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لبخندی زد و گفت: من نویسند هم، کتاب هم خیلی زیاد میخونم، برای 

 همین

 زیاد دارم . 

  

 ابروهامو باال انداختم و "آها" یی گفتم. 

 برداشت و گفت: خب قرار بود درباره مشکل تو حرف لیوان چاییش رو 

 بزنیم، چی باعث شده اونطور کمرشکن گریه کنی پسرم؟! 

  

 _داستانش طوالنیه! 

  

 _میشنوم 

 _همشم تقصیر منه، همه چیو خراب کردم!  

  



 _من دنبال مقصر نیستم. 

  

 ول نمیکرد... 

 دیدارمون تو درنهایت آهی کشیدم و شروع کردم به گفتن... از اولین

 کالنتری... از کلکل هامون... از شیطنت هاش... از بچه بازی ها و تالفی 

 کردنامون... از کما رفتن مهسان... از درد و دل مون تو برج میالد... از

 قاتل شدنم، قاتل بابام... از عشق رامسین و مستانه... از شبی که با

عقد هم درمون چیزخور کردمون دزدیدنمون و آیلین میخواست به 

 بیاره...

 از عاشق شدنمون... از آتیش سوزی ای که راه انداختن... از مخالفت های

 مادرشون... از عمه خانم و سخت گیری های عمه خانم بهشون... از

گذشتهمون، گذشته ای که آینده مون رو به نابودی کشید... از 

کسِی که  خواستگاریو میالن رفتنمون... از اون شبی که گفتن پدرشون

 بخاطرش 

 زندگی برامون کابوس شده بود... از تصمیم احمقانه و انتقام
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 وحشتناکمون.... و در آخر از دیدارمون تو هتل بعد چهار سال و تشنج

 کردن مهسان جلو چشمام!...  

  

دستی به صورت خیسم کشیدم؛ گریه کرده بودم... مردها هم گریه 

 میکنن...

 احساس دارن، درک دارن، منطق دارن! همیشهباالخره اونا هم دل دارن، 

 که سخت و قوی باشن! اونا هم آدمن! 

  

 _ببخشید، میتونم صورتمو بشورم؟ 

  

 با شنیدن صدام ابروهاش باال پرید، انگار تازه به خودش اومده باشه، لیوان

 چای که بهش لب هم نزده بود و دیگه سرد شده بود رو گذاشت تو سینی و

 ه پسرم، البته! میتونی تو آشپزخونه بشوری صورتتو. گفت: ها.. البت

 سرمو تکون دادم و بلند شدم رفتم تو آشپزخونه، جلو ظرفشویی وایسادم و



 شیرآب رو باز کردم؛ چند مشت آب به صورتم پاشیدم اما از التهابش کم

 نشد!  

 شیر رو بستم. دستامو دو طرف ظرفشویی گذاشتم و چند تا نفس عمیق

 کشیدم . 

  

 تجدید خاطرات گذشته و یادآوری مهسان، فقط حالم رو بدتر کرد! 

 اما حس میکردم سبک شدم... انگار یه بار از رو دوشم برداشته شده

 بود! ... 

  

 #تاوان_ب یگناهی (فصل دوم) 

  46#پارت_

 #نازی  
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 برگشتم پیش اون پیرمرد. 

 سر تا پام رو از نظر گذروند و گفت: حالت خوبه پسرم؟ 

  

 _خوبم، ممنون. حرف زدن باهاتون خیلی حالمو بهتر کرد. 

  

 لبخندی زد و گفت: بشین پس ر 

  

 حوصله یه ساعت نصیحت و سرزنش شنیدن رو نداشتم، پس گفتم: نه

 دیگه، اگه اجازه بدید من برم . 

  

 _اجازه نمیدم، نمیخوام سرزنشت کنم، بشین . 

 !  نشستم و گفتم: من نصیحت الزم ندارم آقا

  

 لبخندی زد و گفت: باشه. فقط بگو هنوزم دوستش داری یا نه ؟ 



  

 سریع بدون دزه ای شک و تردید گفتم: عاشقشم! 

  

 _خب پسرم چرا عشقت رو بهش ثابت نمیکنی؟ 

  

 _اون میدونه عاشقشم! وقتی بخاطرش زنده زنده رفتم وسط آتیش، بهش

 ثابت شد . 

  

اش کردی اون االن فکر میکنه با _ولی با کاری که چهارسال پیش باه

 نقشه

بهش نزدیک شدی و همه اون دوست دارمها و عشق بازیها دروغ بوده! 

 حقیقت چقدر تلخه!  

  

_ولی اینطور نبود، من وقتی فهمیدم اردالن ساالری، مسبب همه سخت 

 یها
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 و شکنجهها و رنجهایی که من و برادرم کشیدیم، پدر اوناست، خب... خب 

 یه حس بدی داشتم! یه جورایی انگار حسم بهش تغییر کردهچطور بگم؟ 

 بود! نمیدون م 

  

 سرشو تکون داد و گفت: گفتی برادرت تو نوجوونی بیماری روحی روانی

 داشته، درسته؟ 

  

 _ار ه 

  

 _تو نداشتی؟ 

 لبامو روهم فشار دادم 

منم بیمار بودم... باالخره هر کاری که رامسین کرده رو منم کردم 

 ه...دیگ

 منم مثل اونم!... 



  

 _داشتم، همش هم تقصیر پدرمون بود! کارایی که باهامون کرد باعث شد 

 روحیه مون تغییر کنه... تو عقل و منط قمون تأثیر گذاشت و خب... خب 

 هر دومون بیماری روحی داشتیم! یه جور ترس... ترس از تکرار گذشته

  دخترباز!  باعث شد خیلی بد بشیم... شدیم دو تا الکلیِ 

  

 _به روانپزشک هم مراجعه کردید؟ 

  

_اره، گفت باید با گذشت همون روب هرو بشیم و این ترس رو از بین 

 ببریم!

 ولی نشد... برای ما خیلی سخت بود! 

  

 _میفهمم، خب االن چطور؟ هنوزم اون ترس رو داری؟ 
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 تن،_فکر میکردم از بین رفته ولی وقتی دخترا درمورد پدرشون گف

 برگشت! 

  

 _نظرت چیه بیخیال گذشته بشی و آینده رو بچسبی؟ ماهی رو هر وقت از 

آب بگیری تاز هست پسرم! تو گذشته تلخی داشته... آد مها و اتفاقات 

 زندگی 

 باعث شد دست به کارهای بدی بزنی... گناهکار بودی و در عین حال هم 

 ون عذا بها تو روحبیگناه! مشکالت روحی و ترس از تکرار گذشته و ا

 و روانت اختالل ایجاد کرده و خطایی کردی که جبرانش به این سادگیها 

 نیست! ولی غیرممکن هم نیست! 

  

 پوزخندی زدم و گفتم: یعنی دوباره باید دلشو به دست بیارم؟ این

 غیرممکنه! 

  



_غیرممکن وجود نداره! اون دختر ازت متنفر نیست فقط ب یحسه! 

 امروز

ت اون حس خفت هش بیدار شد، دقیقاً مثل زمانی که تو با فهمیدن با دیدن

 اون 

 حقیقت درموردش، حس ترست برگشت!  

  

 _من دقیقاً باید چیکار کنم؟ 

  

_برگرد پیشش، دلش رو به دست بیار، بهش ثابت کن ب یگناهی، قانعش 

 کن

 همش بخاطر مشکل روحیت بوده!  

  

 #تاوان_ب یگناهی (فصل دوم) 

  47#پارت_

 #نازی 
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 _یعنی میشه؟ منو میبخشه؟ 

  

 _امتحانش ضرری نداره پسرم! 

  
 

  

 مستانه* ** 

  

 دقیقاً چه اتفاقی افتاد؟ چی شد؟  

 چی شد که اینجوری شد؟ 

 چرا انقدر یهویی؟ 

چرا اتفاقات انقدر سریع و پشت سر هم میوفته؟ 

با بغض از در اتاق فاصله گرفتم و نشستم رو 

 رنگ  صندلِی سبز



 بیمارستان.  

  

 هضم این همه اتفاق، اونم انقدر یهویی، برام سخت بود!  

 ذهنم آشفته بود... اصالً فرصت نکرده بودم به افکارم سر و سامون بدم! 

  

 اون روز که تو البی هتل، مهسان رادوین رو دید تشنج کرد... خواهرم

 ی نتونستمداشت جلو چشم اون همه آدم جون میداد... و من هیچ کار

 بکنم! ... 

 هنگ کرده بودم... مغزم قفل کرده بود انگار... شوکه شده بودم از حال

 ...!  مهسان و رادویِن مات و مبهوت

  

 قیافهش، صورتش، اون چشمای عسلش، همه و همه منم یاد رامسین

 میانداخت!  

 تنها فرقم در اون لحظه با مهسان این بود که تشنج نکردم!  
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 رستان وقتی مهسان چشماشو باز کرد اولش هنگ بود... بعد کهتو بیما

 یادش اومد چه اتفاقی افتاده و برای اینجاست، شروع کرد به خودزنی!  

 جیغ و فریاداش من و دکترا و پرستارا رو به داخل اتاق کشوند... پرستارا

 سعی میکردن با گرفتِن دستاش مانع آسیب زدن به خودش بشن، ولی موفق 

 ! نشدن

 در نهایت هم مجبور شدن بهش آرامبخش بزنن!  

  

 و من... منی که انگار شوکه شده بودم... 

 من تموم این چهار سال داشتم خودمو گول میزدم... داشتم به خودم تلقین

 میکردم که رامسین رو فراموش کردم، در حالی که اینطور نبود! ... 

 حسی نداشته باشم! من فقط ب یحس بودم... اما نه اینکه کال هیچ 

 احساس من نسبت بهش، تموم این چهارسال خفته بود!  

 انقدر خودمو تو کار و رسیدگی به پروانه و فعالیت های روزان هم غرق 



 کردم که دیگه فرصتی برای فکر و یادآوردِی رامسین نداشته باشم! 

 موفق هم بودم... تو این چهار سال یک روز بهش فکر نکردم، براش گریه

 نکردم، دلتنگی نکردم!  

 اما حاال... 

 حاال با دیدن رادوین و یادآوردِی رامسین دیگه هیچی مثل قبل نیست... 

 دیگه احساس خفتهم بیدار شده!... 

 بازم دلتنگم، بازم دلم میخواد گریه کنم، بازم میخوام این زندگی تموم بشه! 

 بی تابی و دلتنگی خیلی آزار دهند هست!  

 قشم و هیچوقت نمیتونم ازش دست بکشم... نمیتونم متنفرمن هنوز عاش

 باشم... نمیتونم هم برگردم پیشش... نمیتونم ببخشمش... کاری که باهام کرد

 قابل بخشش نیست!... 

 من چیکار کنم؟ این چه دوراهی اِی که توش گیر کردم؟ کدوم ور برم؟ 

 عشقم یا غرورم؟ منطقم یا احساسم؟ کدوم؟  
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 ستام گرفتم و در حالی که لبمو گاز گرفته بودم تا صدام بلندسرمو بین د

 نشه، هقی زدم . 

 واقعاً به کدوم گناه باید این همه بال سرم میومد ؟ 

  

 چشمامو روی هم فشار دادم و اشکام رو گونه هام جاری شدن!  

 زندگی همینه... باید با همه چیزش خودت رو وفق بدی و سر ناسازگاری

 ... نداشته باشی!

 ولی این انصافه؟ مگه من چیکار کردم؟ چیکار؟  

  

 _مستانه... 

  

 با شنیدِن اسمم از صدای آشنایی، با تعجب سرمو بلند کردم که با چهره 

 متعجب و نگراِن کاران مواجه شدم؛ سریع با پشت دست اشکامو از رو 

 گفتم:گونه هام پاک کردم و دماغمو باال کشیدم و از رو صندلی بلند شدم و 



 اینجا چیکار میکنی؟ 

  

 _پروانه گفت حال مهسان بد شده... درست نفهمیدم چی گفت اما به محض

 اینکه شنیدم خودمو رسوندم اینجا!... 

  

 وای پروانه. .. 

 به کل یادم رفته بود! 

  

 با نگرانی پرسیدم: پروانه کجاست؟ پیش کیه؟ حالش خوبه؟ 

  

 ِی!  _نگران نباش کامالً خوبه؛ با آنجل

  

 از نگرانیم کم نشد اما در ظاهر آروم گرفتم و دوباره نشستم رو صندلی. 

 کنارم نشست و گفت: مهسان چش شده بود؟ 
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 _رادوین... بعد این همه مدت یهویی دیدیمش! تو هتل، مهسان تشنج کرد! 

  

 با تعجب گفت: چیی؟ مگه میدونست شما برگشتین ایران و تو هتل اقامت

 دارین؟ 

  

 نمیدونم، شاید .. _

  

 _واقعاً نمیدونم چی بگم... شوکه شدم!  

  

 پوزخندی زدم و گفتم: نیاز نیست چیزی بگی، فقط این سؤالمو جواب بده،

چرا رسم زندگی اینه که آدم های بی گناه باید تاوان کارهای نکرد هشون 

 رو 

 پس بدن؟ 

  



 گفت: مطمئنی بیچند دقیقه عادی نگاهم کرد، بعد سرشو پائین انداخت و 

 گناهن؟ 

 مستانه آدم به هر مسیری پا بذاره و به سراغ هر چیزی بره، تقدیر هم

 باهاش به همون سمت میاد!  

  

 #تاوان_ب یگناهی (فصل دوم) 

  48#پارت_

 #نازی  

  

  

 _یعنی چون رفتم سمت رامسین این همه بال سرم اومد؟ یعنی عاشق شدنم

 اشتباه بود؟ 

  

 من معتقدم عشقی که فراز و نشیب و اتفاقات تلخ و _نه، خب میدونی
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 شیرین به همراه نداشته باشه اصالً عشق نیست! اینکه تو عاشق شدی و با 

 جون و دل رفتی سمتش خیلی خوبه! و اینکه عشقتون کلی دردسر و غم و

 شادی به همراه داشت عالیه! این یعنی عشقتون پایدار و محکم بود! 

  

 پوزخندی زدم 

 میگفت؟ چی 

 بچه گول میزد؟ 

 منو چی فرض کرده بود؟ یه بچه دو ساله؟  

  

 بلند شدم و با اخم گفتم: با این همه به قول خودت اتفاقات تلخ و شیرینی که

 تجربه کردم، کم تجربه ندارما! بچه دو ساله که نیستم این چرت و پرت ها

 رو بهم میگی...! همش دروغه! دروغ 

  

 ، سعی کن بفهمی ... _اینطور نیست مستانه



  

 _نمیخوام... نمیخوام بفهمم! ممنون بابت ترحمت! 

  

 و رو ازش گرفتم و از راهرو خارج شدم . 

 عشق محکم و پایدار... هه! 

 عشقی که با دعوا و کلکل شروع بشه و با تجاوز تموم بشه، پایدار؟

 محکمه؟ بزرگه؟ 

 اما... اما واقعاً تموم شده؟  

  

 به ترفین تکون دادم و به  سمت در خروجی رفتم؛ وارد با کالفگی سرمو

 خیاط بیمارستان شدم و نفس عمیقی کشیدم . 

  

 سعی کردم ذهنمو آروم کنم... نگرانی برای پروانه و وضعیت مهسان یه

طرف، فکر رامسین و خاطراتی که داشتن دیوون هم میکردن یه 

 طرف!... 
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 واقعاً ذهنم خیلی آشفته بود!  

  

 ون نگاه کردم و آهی کشیدم. به آسم

  

 _ماماااااااااااا ن 

  

 با صدای جیغ فرابنفِش بچگونه ای، ده متر پریدم هوا و جیغ خفه ای کشیدم 

 و دستمو رو قلبم گذاشتم که باعث شد نگاِه متعجب و خندوِن چند رو 

 بچرخه سمتم!  

 با اینآب دهنمو قورت داد و با صاف ایستادم، شرف و آبرو نمونده برام 

 بچه!  

  

دستامو باز کردم که خودشو پرت کرد تو بغلم! گون هش رو بوسیدم و 

 گفتم:



 اینجا چیکار میکنی مامانی؟ کی آوردت؟  

  

 _پاپا 

  

 گذاشتمش رو زمین و با چشمای گرد گفتم: پاپا دیگه کیه؟ 

  

 انتظار داشتم بگه یه یاروی سیبیل کلفت که لقبش رو گذاشتم پاپا، تا منم

 یشتر پی ببرم که این بچه ظاهراً و باطناً از همه نظر کپ خودمه! اما ب

 برخالف انتظارم گفت: همون که اون دو لوز پیسس بودم و کالی کلد که

 تلُی بهم خوس بگذله!  

 (همون که اون دو روز پیشش بودم و کاری کرد که کلی بهم خوش

 بگذره! ) 

  

 ِکی؟ کجا؟ اصالً تو که هتل  شوکه داد زدم: چییی؟ مگه دوباره دیدیش؟
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 بودی، چطوری اومدی ؟ 

  

 _چال داد میژنی مامان؟ من از هتل اومدم بیلون، دیدمس کنار یه ماسین 

 سفید ُگنده، خیلی گنده تر از مال توهااا... وایساده و داله هتل رو نگاه 

 میتنُه! لفتم پیسس، بدلم کلد (بغلم کرد*) و پلسید تو کجایی! منم دفُتم 

 بیمالستان! اونم منو آولد! 

  

 _چی؟ االن اینجاست؟ 

  

 شونه ای باال انداخت و گفت: نمیدون م 

  

 زل زدم تو چشماش و با جدیت گفتم: همینجا وایسا، االن میام. 

  

 _باسه 



  

 و بلند شدم و سریع از بیمارستان خارج شدم؛ با نگاهم دنبال ماشین سفیدی 

 و کشیدم توهم و رفتم سمتش که یهو گازگشتم که سمت چپم دیدمش؛ اخمام

 داد و با سرعت از جلو چشمام محو شد!... 

  

 وایسا ببینم. .. 

 این االن چیکار کرد؟ یعنی منو دید که رفت؟ شناختم؟ اصال این کیه؟ 

 کیه که همش دنبال دختر منه؟ کیه که جلو هتل منو میپاعه؟ 

 چرا سراغ منو از پروانه گرفته؟ 

 و چیکارمون داره؟ وای خدا! ... این بشر کیه 

 برگشتم تو حیاط بیمارستان پیش پروانه، دستی به موهای فر و بهم

 ریختهش کشیدم و گفتم: دخترم پاپا اسمش چیه ؟ 

  

 _نمیدونم، فقط دفُت میتونم پاپا صداس تنُم!  
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 این آدم واقعاً کیه؟ چبکار ما داره ؟ 

  

 #تاوان_ب یگناهی (فصل دوم) 

  49#پارت_

 #نازی  

  

  

 دستمو گذاشتم رو شون هش و با لحن جدی ای گفتم: پروانه از این به بعد

 نباید با غریبه ها حرف بزنی و همراهشون جایی بری! و اون آقا که بهش

 پاپا میگی رو هم اگه دوباره دیدی حتما بهم نشونش بده! باشه؟ 

  

 _باسه 

  



 چه خوب قانع شد! 

 به من نرفته!  در این مورد یک درصد هم 

  

 دستشو گرفتم و برگشتیم داخل. 

 کاران با دیدنمون از روی صندلی بلند شد، به سم تمون اومد و با تعجب 

 گفت: پروانه اینجا چیکار میکنه؟ کی آوردتش؟ 

  

 _میگه همون کسی که اون دو روز که گم شده بود پیشش بود. 

 پیداش کرده بود؟  چشماش گرد شد و با تعجب بیشتری گفت: اون از کجا

  

 _پروانه میگه جلو هتل دیدتش. 

  

 با چشمای ریز شده گفت: یعنی اون آدم ... 
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 چشمامو تو حدقه چرخوندم و گفتم: بعله، یعنی اون آدم ما رو زیر داره و

 همه جا دنبالمونه! از پروانه هم سراغ منو گرفته! 

  

 نتون خبر داشت؟  _یعنی شما رو م یشناسه! ببینم کسی از ایران اومد

  

 _نه، ما ارتباط مون رو با همه آدم هایی که به گذشت همون مربوط بودن،

 قطع کردیم. حتٰی مادرمون! کسی خبر نداشت 

 _عجیبه! 

  

 بعد رو به پروانه گفت: هی بچه فرفری، قیافهش یادت میاد؟ چه شکلی 

 بود؟ اسمش چی بود؟ 

  

 ر میکرد، جواب داد: بچهو پروانه با اخمی که صورتش رو بانمک ت

لگم! نوچ اسمسو ندفُت ولی قیافهش رو یادم میاد!   ُُ  اودتی! من خیلیم بُژ



 (بچه خودتی، من خیلیم بزرگم! نوچ اسمشو نگفت ولی قیافهش رو یادم

 میاد)! 

  

 هر دو با چشمای ریز شده نگاهش کردیم و همزمان "خب" ی گفتیم که آب

 سی؟ دهنش رو قورت داد و گفت: خب که 

 (خب که چی)*  

 من: خب قیافهش چه شکلی بود ؟ 

  

 و اون انگار م یخواست یه موجود رویایی که زیباییش غیرقابل توصیف

 بود  رو توصیف کنه که با ذوق نیشش رو باز کرد و گفت: خیلی اوجگل

 بود! موهاس طالیی بود، البته نه سبیه موهای مامانا! نه، یجول طالیِی 

 خاص بود! 

 خوشگل بود! موهاش طالیی بود، البته نه شبیه موهای مامان! (خیلی

 یجور طالیی خاص بود!  
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 لباشو غنچه کرد و "اوممم"ی کشید و ادامه داد: نه نه، موهاس هملنگ

 سوسکایی که همیسه تو دستتویی خونه خاله میال میدیدم!  

 (نه نه، موهاش همرنگ سوسک هایی بود که همیشه تو دستشویِی خونه 

 خاله میرا میدیدم) * 

 با تموم شدن حرفش، هردمون زدیم زیر خنده!  

 الحق که دختر خودمه!  

 شیرین زبون و زبل! 

  

 با اون چشمای درشت رنگیش با تعجب نگاهمون کرد و گفت: چال 

 میخندید؟ مگه ُرک گفتم ؟ 

 (چرا میخندید؟ مگه ُجک گفتم؟ *) 

  



ربونت برم! چیز خنده داری گون هی نازش رو بوسیدم و گفتم: نه ق

 نگفتی!

 ببینم حاال واقعاً دستشویی خونه خاله میرا سوسک داشت ؟ 

  

 انگار چیز چندشی گفته باشم که قیافهش جمع شد و گفت: اییی... اله خیلی

 بد بود! با اون دمپایی های پالستیتی میژدم لوسون تا میملدن! 

 کی میزدم روشون تا (اره خیلی بد بود، با اون دمپایی های پالستی

 میمردن)! 

  

 کاران که دیگه داشت غش میکرد از خنده! 

 دلشو گرفته بود و قه قهه میزد!  

 و منم با لبخند خیره بودم به پروان هی متعجبم!  

  

 واقعاً دنیای بچهها چقدر قشنگه... ساده و بیآالیش... دور از همه دوز و
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 یها... بدون ذره ای گناه... دنیایکل کها... دور از همه بدبخت یها و درگیر

 پاک بچهها خیلی قشنگه!...  

  

کاش بچه بودم... اگه بچه بودم  هیچکدوم از این اتفاقات برام نمیوفتاد... 

 اگه

 بچه بودم هیچوقت شاهد خیانت پدرم و خورد شدن مادرم نمیبودم، اگرم

 میوفتاده و میبودم مطمئناً مادرم جوری قانعم میکرد که باور کنم اتفاقی 

 انقدر حرص نخورم!... 

 اگه بچه بودم تو این سن با یه بچه سه ساله تو بغلم و به عنوان یه مادر 

 مجرد از خانواد هم طرد نمیشدم! ... 

 اسیر این عشق لعنتی نمیشدم و هیچکدوم از این بالها سرم نمیومد!  

  

 آهی کشیدم. 

 به دل موندن هم چیزیگذشتهها گذشته مستانه، با غصه خوردن و حسرت 



 تغییر نمیکنه! آینده رو بساز! ... 

  

 #تاوان_ب یگناهی (فصل دوم) 

  50#پارت_

 #نازی  

  

  

 بلند شدم و گفتم: پروانه باید برگردی هتل، پیش بچ هها  

  

 با اعتراض گفت: نه نه نه! من نمیخوام بلم! میخوام پیس خاله مهسان و تو

 بمونم! 

  

  _نمیشه که دخترم! 
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 دستمو گرفت و با لجاجت گفت: لطفاً... لطفاً... لطفاً.. تولوخدا.. من میخوام 

 اینجا بمونم...! لطفاً مامانی...!  

  

 با کالفگی مقابلش زانو زدم و گفتم: باور کن نمیشه دخترم! من معلوم

 نیست ِکی بیام پیشت، باید پیش خاله مهسان بمونم، ازت میخوام دختر 

 چه های گروه رو اذیت نکنی! باشه عزیزم؟ خوبی باشی و ب

  

 زد زیر گریه و گفت: ولی من میخوام اینجا بمونم! 

  

 با کالفگی نفسمو بیرون دادم و به کاران نگاه کردم که سرفهی مصلحتی

کرد و به سمتون اومد، جلوی پروانه زانو زد و دستشو گذاشت رو شون 

 هی 

 فری! تو که میگی بچه نیستی،کوچیک پروانه و با مهربونی گفت: هی فر

 پس گریه نکن! گریه مال بچ ههاست! 



  

 _اگه ِگلیه نَتنَُم میذالین پیس مامانی بمونم؟  

  

 کاران: به نظرت کل روز ساکت و آروم نشستن رو صندلی های

 بیمارستان بهتره یا شهربازی رفتن و بستنی خوردن و کلی کارای باحال و

 هیجان انگیز؟!!! 

  

 ی گرد نگاهش کردم که پروانه با ذوق دستاشو بهم کوبید و گفت:با چشما

 سهل بازی لفتن و بستنی خولتن! 

 (شهر بازی رفتن و بستنی خوردن)* 

  

 کاران: پس بزن بری م 

  

 _بلی م 
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 دست پروانه رو گرفت و بلند شد و با لبخند رو به من گفت: من مراقبشم،

 نگرانش نباش! 

  

 ن  با لبخند گفتم: ممنو

  

سری تکون داد و با دست تو دست پروانه از جلو راهرو خارج شدن 

. نشستم رو صندلی و آهی کشیدم؛ کاران واقعاً یه دوست و همکار 

 عالی 

 بود!  

  

 به در اتاقی که مهسان داخلش بود نگاه کردم و به سمتش رفتم؛ آروم

بردم داخل  دستگیره رو پائین کشیدم و یکم از در رو باز کردم، کل هم رو

 و

 مثل دزدها با چشم های ریز شده کل اتاق رو از نظر گذروندم که دیدم



مهسان خوابه؛ لبخند محوی رو لب هام نقش بست و آروم وارد اتاق  شدم 

 و

 در رو هم بیصدا بستم. 

  

 رو صندلی ای که کنار تختش قرار داشت نشستم و با غم با صورت

 شکستهش نگاه کردم! 

  

 تا کجا؟   واقعاً تغییر

 اشک تو چشمام حلقه زد... مهساِن من این نبود... خواهر من این نبود... 

 یعنی نم یتونست باشه... اون دختر با اون صورت شاد و لب های همیشه

 خندون کجا و این دختر با این چهره شکسته و غم زده کجا؟ 

  

 زیر چشماش کبود شده بود! 

 هم بلند نشه و بیدارش نکنه!...  لبهامو روهم فشار دادم تا صدای گری
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 با دستام صورتمو پوشوندم و زدم زیر گریه! 

  

 این اتفاقات گذشته رو قشنگ بهم یادآوری کردن!... 

 من چقدر زحمت کشیدم تا بهش فکر نکنم، یادش نیوفتم، خاطراتش نیاد تو

 ذهنم، ولی حاال... حاال همش یادآوری شد . 

  

 اینطوری شد؟  واقعاً چیشد که زندگِی من 

 یعنی تاوان عاشق شدن اینه؟ 

 یعنی هر کی بی گناِه باید تاوان بی گناهیش رو پس بده؟ 

 عشق جرمه؟  

  

 سرمو باال گرفتم و آهی کشیدم. 

 بیخیال مستانه... با فکر کردن به این چیزا چیزی درست نمیشه، فقط

 خودتو بیشتر عذاب میدی! 



  

 از اتاق برم بیرون که صدای "نه" گفتِن از رو صندلی بلند شدم و خواستم 

 مهسان مانعم شد. 

 حیرت زده برگشتم سمتش که دیدم عرق کرده و داره زیر لب "نه" زمزمه

 میکنه! 

  

 دستشو گرفتم و گفتم: مهسان... مهسان آبجی .. 

  

 _نه... نه... نـــــه.. نهه... نیا... جلو نیا ... 

  

 و محکم تر گرفتم و گفتم: مهسان ...فهمیدم داره کابوس میبینه! دستش

 مهسان بیدار شو داری خواب میبینی! 

  

 تو خواب اخماش درهم رفت، نفس نفس میزد. 

https://4skin98.ir/


  

 _نههه... نه.. گفتم نیا ... 

  

 _مهسان بیدارشو همش خوابه! 

  

 یهو "نههههههههه" بلندی رو فریاد زد و با وحشت سیخ سرجاش نشست!  

 نفس نفس میزد. 

  

 داش زدم: مهسان آروم ص

  

 یهو سرشو چرخوند سمتم، با لب هایی لرزون و چشمایی که اشک توشون

 حلقه زده بود نگاهم کرد و لب زد: مستانه 

  

 بغلم کردم و گفتم: جونم...جون مستانه..! خوبی فداتشم ؟ 



  

 زد زیر گریه و گفت: نه نه نه.. خوب نیستم مستانه...خوب نیستم!  

  

 چیزی نیست! فقط یه کابوس بود!  _هیش..خوب میشی 

  

 _خیلی...خیلی وحشتناک بود مستانه!  

  

 _هیش، بهش فکر نکن قربونت برم!  

  

 محکم تر بغلم کرد و شروع کرد به هق هق!  

 یهو در اتاق محکم باز شد که باعث شد از هم جدا بشیم. 

  

 یداره؟پرستار با اخم گفت: شما اینجا چیکار میکنید خانم؟ مریض چرا ب

 بفرمائید بیرون... بفرمائی د 
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 با اخم گفتم: برای دیدن خواهرمم باید از شما اجازه بگیرم خانم؟ بگید

 دکترش بیا د 

  

 _خانم بفرمایید بیرون ،آقای دکتر االن میان. 

  

دندون قروچه ای کردم و با اخم از کنارش رد شده و رفتم بیرون.  زنیکه 

 رو مخ! جیغ جیغو! عبرت!  

  

 #تاوان_ب یگناهی (فصل دوم) 

  51#پارت_

 #نازی  

  

  
 



  

یک هفته به سرعت برق و باد گذشت و مهسان از بیمارستان مرخص شد 

 . 

 میگفت تو هتل راحت نیست و میخواد زودتر یه خونه پیدا کنیم. 

 کاران چند روز از کارش زد و هی از این بنگاه به اون بنگاه برای ما

 و در نهایت هم یه خونه نسبتاً بزرگ تو تجریش پیدا کرد.  دنبال خونه بود؛ 

 میدونستم مهسان نمیخواد برگرده به اون منطقه، به هر حال خونه

 قبلیمون، گذشت همون، خاطراتمون، همش اونجا بود؛ تجریش!... 

 اما نم یتونست هم بعد اون همه زحمِت کاران بگه خوب و نیست و 

 نمیخوام!... 

 ما پا به خونه جدیدمون گذاشتیم که روز اول پروانه به فنا به این ترتیب 

 دادش!... 

 با مداد شمعی هاش رو دیوارها نقاشی کشیده بود... حاال نه یه نقاشِی 

 درست حسابی که دلم خوش باشه بچه هنرمند و با استعداد دارم! بلکه چند
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 تا شکل عجق وجق!... 

  

 رم اینا چیه کشیدی دیگه؟ حداقلآهی کشیدم و با تأسف رو بهش گفتم: دخت

 یه چیز درست حسابی بکش!  

  

 _مامان اینا (با دستش به خط های دایره واری که کشیده بود اشاره کرد)

 موهای داله آلوساست (خاله آروشاست) اینم (به خط درازی که دو نقطه

 زرد باالش داشت اشاره کرد) پاپاست!  

 بی اختیار زدم زیر خنده! 

 کردم و گفتم: پاپا اینه؟  بهش اشاره

  

 _اله، خیلی دولنده (بلنده) 

  

 سرمو با تأسف تکون دادم و برگشتم تو آشپزخونه . 



  

 پروانه شبیه خودمه... رفتار و عادتهاش... خنگ باز یها و سوتی دادن

 هاش... شیطن تها و جیغ جیغاش!... 

 ولی از نظر ظاهری یه درصد هم شبیهم نیست! 

 ا موهای فر خرمایی و چشمای رنگِی، سبز، عسلی، گاهی هم اون یه بچه ب

 آبی دیده میشه؛ و من یکی با موهای طالیِی خالص و چشمای آبی!  

  

 حوصله ناهار درست کردن نداشتم پس از بیرون سفارش دادم و بعد رفتم

 تو اتاق مهسان که دیدم نشسته کنار پنجره و هندزفری هم تو گوششه؛ از

 م که با تعجب نگاهم کرد و گفت: چیه؟ گوشش درش آورد

  

 _هیچی، میخواستم حالتو بپرس م 

  

 _خوبم 
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 دست به سینه شدم و نگاهمو از پنجره به بیرون دوختم و خیلی ناگهانی

 پرسیدم: تو هنوزم رادوین رو دوست داری؟ 

  

 _این چه سوالیه!  

  

 _دوستش داری یا نه ؟ 

 مه، شام آمادهست؟  از رو صندلیش بلند شد و گفت: گشن

  

 مچ دستشو گرفتم و گفتم: هنوز سؤالمو جواب ندادی! دوستش داری یا نه؟ 

  

 مچ دستشو از دستم کشید بیرون و گفت: اه ولم کن! چرا اینو میپرسی؟  

  

 برگشتم سمتش و گفتم: چون میخوام این دیوونه باز یها و کارات تموم



مون آدم سابق... شاد بشه... میخوام خوب بشی... میخوام بشی ه

 باشی!...  

  

 پوزخندی زد و گفت: این غیرممکنه! 

  

 _ببینم تو با چه اعتماد به نفسی میخواهی تو فیلم بازی کنی؟ مهسان این

فیلم یعنی روب هرویی و مقابله با گذشت همون! تو باید بتونی باهاش کنار 

 بیایی

 و به این دیوونه بازیها خاتمه بدی! 

  

 .. من نمیتونم مستانه... نمیتونم!... _من... من.

  

 #تاوان_ب یگناهی (فصل دوم) 

  52#پارت_

 #نازی  
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 _مهسان این فیلم یعنی رویارویی با گذشته ای که داریم ازش فرار

 میکنیم...! باید بتونی، باید باهاش کنار بیایی! اگه نمیتونی باید فکر بازی 

 تو این فیلم رو از سرت بیرون کنی! 

 مگه من خواستم توش بازی کنم؟ نه، نخواستم. اینا همش خواسته ها و_

 تصمیمات تو بود! رسماً حق انتخاب رو ازم گرفتی مستانه!  

  

 اخمام توهم رفت . 

  

 _نگو که خواسته ی خودتم نبود! میتونستی بگی نه، نمیخوام، ولی تو

 ام موافقت چیکار کردی؟ فقط عین بز سر تکون دادی و با همه حرفا و کار

 کردی! مهسان من بزرگتِر تو نیستم! در جایگاهی نیستم که بخوام برات 

 تصمیم بگیرم! مادرت نیستم، من فقط خواهرتم! یه همدرد، یه همخونه، یه



 همدل! هیچوقت مجبورت نکردم کاری که نمیخواهی رو بکنی، هیچوقت 

 و سهل هم نمیکنم. با این وجود حق نداری منو مقصر ندونم کاری ها

 انگاری های خودت بدونی! 

  

تک خند هیستریکی زد و گفت: هه جالبه! تو منو ترغیب کردی به 

 برگشتن

 به ایران و بازی تو فیلمی که براساس زندگیمون بود و قرار بود همه

 خاطرات و اتفاقات گذشته رو برامون یادآوری کنه! حاال هم که داری 

 تونم مستانه... نمیتونم. تو هم نمیتونیمیگی فراموش کن و کنار بیا! من نمی

 وادارم کنی! 

  

 لب تر کردم چیزی بگم که سریع از اتاق رفت بیرون؛ صدا زنون دنبالش

 رفتم 

  

 _مهسان... مهسان وایسا باید حرف بزنیم! 
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 جلوی در وایساد و همونطور که کفش هاشو میپوشید گفت: من حرفی با 

 ر و ندونم کار! تو ندارم! اول و آخرش میشم مقص

 _کجا داری میری؟ باید حرف بزنیم. 

  

 در رو باز کرد و گفت: منتظرم نباش! 

  

 و از درگاه خارج شد و در رو پشت سرش بست . 

 با حرص لبمو جویدم! 

 دیوونه! 

  

 _مامان چی ُسده؟  

  

 سر چرخوندم و رو به پروانه ای که با تعجب نگاهم میکرد، گفتم: هیچی



 ! عزیزم، هیچی

  

 _خاله چال لفَت؟ َمِده اودت نگفتی سب بیلون رلفتن دلست نیست؟ پس چال 

 گذاستی خاله بِله؟  

 (خاله چرا رفت؟ مگه خودت نگفتی شب بیرون رفتن درست نیست؟ پس

 چرا گذاشتی خاله بره؟) 

  

 مقابلش زانو زدم و چند تار از موهاش که رو صورتش بود رو فرستادم 

 ون خاله بزرگه و میتونه از خودش مراقبت کنه! پشت گوشش و گفتم: چ

  

 _یعنی من نمیتونم مالقب خودم باسم؟ بالی همین نمیژاری بلم؟ 

 (یعنی من نمیتونم مراقب خودم باشم؟ برای همین نمیزاری برم؟) 

  

 ای بر پدرت بچه!  
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 تو که قانع بودی، این کنجکاویت از کجا اومد فداتشم؟! 

 گفتم: اره، چون تو کوچولویی!  لبخندی زدم و در جوابش

  

 اخم بانمکی کرد و گفت: نه، من اصالً هم کوشولو نیستم! دیگه بهم نَدو 

 کوشولو! باسه؟  

  

 خندیدم و گفتم: باشه 

  

 نیشش شل شد و رفت سمت مداد شمعی هاش تا نقاشی هاشو روی دیوار

 تکمیل کنه. 

 سر به بیابون گذاشته بودم با قطعاً اگه پروانه رو کنار خودم نداشتم تا حاال 

 این وضع و مشکالت! 

  

 نگاه پرمهری بهش انداختم و رفتم تو اتاقم؛ هنوز وسایلم تو چمدون بود و



 وقت نکرده بودم بچینمشون! 

 گوشیمو از رو تخت برداشتم که با دو تماس بی پاسخ از "فوش خور

 صوبی" رو به رو شدم . 

 اس گرفتم . با خنده زدم رو اسمش رو باهاش تم

  

 بعد دو بوق صدای عجیب و نازکش رو شنیدم: بعله؟ 

  

 نشستم رو تخت و با خنده گفتم: چطوری فوش خور؟ چیکار داشتی زنگ

 زدی؟  

  

 _به کورِی چشم تو خوبم! زنگ زدم حالتو بپرسم وگرنه خودت که یه پا 

 نالوتی! مرام و معرفت و دوستی حالیت نیست که! 

  

 ه اخالق ورزشیت صوبی جونم! درگیر بود م _اوخ اوخ شرمند
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 _واال ما هم کار میکنیم، ولی نمیدونم چرا هیچوقت انقدر درگیر نمیشیم که

 فرصت یه زنگ زدن رو نداشته باشیم! اه 

  

 _خب حاال توام، کم غر بزن! یجوری حرف میزنی انگار سر مراسمت

 نیومدم! 

  

 م اولین نفر میایی برای_نوچ نوچ، الحق که نالوتی ای! سر مراسم من

 کوفت کردن حلوام! 

  

 _و همچنین خودت! راستی صدات چرا از قبل نازک تر شده؟ قبالً یه نمه 

 بم بود! 

  

 حس کردم هول شد! 

 _ها صدام؟ خب چیز شد... اها چیز... سرما خوردم، واسه همونه. وگرنه



 ه دست و صدای دلنواز من کجا و این صدام که مثل بچه قورباغه های تاز

 پا درآورده ست کجا؟! 

  

 بی اختیار زدم زیر خنده و گفتم: منظورت همون صدای گوش خراشته

 دیگه؟! 

  

 _نخیر گوش خراش این صدای نکره توعه! چرا انقدر کلفته؟ بابا خیر

 سرت دختری، یخته ناز و کرشمه تو صدات نیست! اه اه 

 صدای من خیلیم خوبه، یه نازی توشه بیا و ببین! 

  

 _مبارک خریدارش!  

  

 #تاوان_ب یگناهی (فصل دوم) 

  53#پارت_
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 #نازی  

  

  

 آهی کشید و گفت: ناز ما خریدار نداره! 

  

 _بیا من میخرمش! 

  

 _نه انگار خوشت اومده از صدام!؟ 

  

 _خیلی، مثل صدا وزغ میمونه! تا حاال صدا به این نازکی بین دخترا

 نشنیده بودم! 

  

 اگزوزیت، به طرز طبیعی اطرافیانت هم باید مثل خودت_با این صدای 

 باشن دیگه! انتظار نداری که صدا وزغی ها بیان باهات دوست بشن؟  



  

 _اوه بله بله به نکته بسیار ظریفی اشاره کردید استاد! 

  

 _ای درد و ظریف! نه صدات ظریفه نه خودت، یه گردن کلفت صدا

 قاطِی ظریفها بکنی عزیزم؟ اگزوزی! چرا هی اصرار داری خودتو 

  

 _تو که منو ندیدی، اتفاقا خیلی هم ظریفم! حاال هم گمشو که دیگه تحملت

 داره سخت میشه! 

  

 _و همچنین خودت! به مدت بیست و چهار ساعت پیدات نشه!  

  

 _گمشو عزیزم گمشو! 

  

 و قطع کردم. 
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 اش حرف صوبی واقعاً دوست خوبی بود... تو تموم مدتی که داشتم باه

 میزدم یک ثانیه هم لبخند از رو لبم نم یرفت... از اخالقا و رفتارش خوشم

 اومده بود، شوخ و باجنبه بود!... 

 فقط خودش گیجم میکرد... نمیدونستم مذکره با مونث... صدای واقعیش

چطوریه و قیاف هش چه شکلیه... چرا هر وقت ازش سؤالی درمورد 

 خودش

 اقعاً مشکوکه!  میپرسم هول میکنه؟... و

 چرا هیچی درمورد خودش نمیگه؟ چرا بیشتر سعی داره ریز و درشت 

 زندگِی منو اژ زیر زبونم بکشه؟ اصالً یهو از کجا پیداش شد؟ چرا حتٰی 

 اسمشم بهم نمیگه ؟ 

  

 سرمو محکم به طرفین تکون دادم تا از شر این افکار مزخرف خالص

 بشم!  

 دوست مجازِی، فقط میتونی باهاش شوخی  بیخیال مستانه... اون فقط یه



 کنی و بخندی! 

 جنسیت و اسم و صدای واقعیش چه فرقی داره برات آخه؟ 

  

  ............................ 

  

 اون شب مهسان نیومد خونه... تا صبح پشت پنجره نشستم و خیره بودم به

 در حیاط تا باز بشه و مهسان بیاد ولی نیومد!.... 

  

 حق با اون بود... شاید من زورگویی کرده بودم... شاید من برای اونمشاید 

 تصمیم گرفته بودم یا تو عمل انجام شده قرارش داده بودم!... 

 ولی خودش چی؟ چرا نگفت؟ چرا مخالفت نکرد؟ چرا با همه تصمیماتم

 موافقت کرد؟ چرا صداش درنیومد؟ 

 وش کنه... اونم آدم بود وزورش که بهم م یرسید... مجبور نبود به حرفم گ

 حق انتخاب داشت!... 
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 وقتی خودش پا به پام اومده و بهم یه تلنگر نزده، حق نداره یهو اینجوری

 حرصش از کاراش رو سرم خالی کنه! 

  

 با صدای چرخیدن کلید تو قفل دستگیره و باز شدن در، به خودم اومدم و

 مثل فشنگ از جا پریدم! 

 بست؛ برگشت و تا چشمش به من افتاد اخمی مهسان وارد شد و در رو

کرد و ب یتوجه خواست از کنارم رد بشه که مچ دستشو گرفتم و بدون 

 اینکه

 برگردم نگاهش کنم، گفتم: ببین تو این موضوع نه من مقصرم نه تو! هر

 دومون جوگیر شده بودیم! احساس مسئولیت و باری که رو دوشم بود

 م و میتونم مثل یه مادر باهات رفتار کنم!باعث شده بود حس کنم بزرگترت

 و تو هم ساکت موندی، نمیتونی حرصت از سکوتت رو سرم خالی کنی و

 منو مقصر بالهایی که سرت اومده بدونی!  

  



 چرخیدم  سمتش و خیره بهش یه تای ابروم رو باال دادم که آهی کشید و

 دم. بابت رفتارمگفت: میدونم، خیلی فکر کردم، خودمم به همین نتیجه رسی

 و حرفام معذرت میخوام! 

  

گون هش رو بوسیدم و گفتم: مهم نیست، فراموششون کن. االنم برو 

 بخواب،

 خسته ای!  

  

 سرشو تکون داد و به سمت اتاقش رفت . 

 منم که داشتم از بی خوابی هالک م یشدم، رفتم تو اتاق پروانه و کنارش

 خوابیدم.  

  

 دوم) #تاوان_ب یگناهی (فصل 

  54#پارت_
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 #نازی  

  

  
 

  

 رامسین* ** 

  

 _یعنی میگی خودمونو بهشون نشون بدیم و ببینیم با چند روش سامورایی

 تیکه تیکه مون میکنن؟ 

  

 با قیافه پوکر جواب داد: نه مسخره! باید نامحسوس بهشون نزدیک بشیم! 

  

 _خر فوش خور صوبی اسم دیگه ای سراغ نداری؟ الزمت میشه 

  

 _یه اسم تو مایه های خرچسونه اصل بود!  



  

 زدم زیر خنده که آیلین مداخله کرد و با تأسف گفت: خدا بهتون عقل بده!

 خب خنگای خدا، میدونید که اول و آخرش باید خودتون رو بهشون نشون

 بدید و وقتی هم ببینتتون باالخره یجوری ناکارتون میکنن! پس چرا این

 همه دست دست میکشید؟ 

  

 رادوین با اخم رو بهش گفت: تو میگی چیکار کنیم؟ نه میتونیم بیخیال شیم،

 نه عین آدم بهشون نزدیک شیم! 

  

 _خودتون همه چیز رو خراب کردین! حاال هم باید درستش کنید. 

  

 _چطوری؟ 

  

 شونه ای باال انداخت و گفت: من چمیدونم!؟ کار خودتونه! 
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 آروم سرمونو تکون دادیم. نگاهی بینمون رد و بدل شد و 

 یه فکر مشترک تو ذهن هر دومون بود!  

  

 آیلین با چشمای ریز شده نگاهمون کرد و گفت: چی تو فکرتون میگذره؟ 

  

 من: فکر بدی نیست، نگران نباش! 

  

 آیلین: امیدوارم! 

  

 و نشست رو صندلی و مشغول خوردن مشروبش شد . 

 سامون رو برداشتیم. ما هم نگاهی بهم انداختیم و گیال

  

خطا کرده بودیم... یه خطای غیرقابل جبران... بدجور دل شکستیم... 

 نمیشه



 با معذرت خواهی حلش کرد... زندگی و آینده شون رو تباه کردیم!... 

 ولی نمیتونیم هم ولشون کنیم... نمیشه بیخیال شد!...  

 اید مرد و مردونهما دلمونو بهشون باختیم ولی بد کردیم باهاشون! حاال ب

 پای غلطی که کردیم وایسیم! نمیتونیم گذشته رو تغییر کنیم اما حداقل

 میتونیم آینده رو زیبا بسازیم براشون! 

 نمیتونیم کنار بکشیم... باید برای یک باز هم که شده، برای کسایی که واقعاً 

 از ته دل دوستشون داریم، وجدان خرج کنیم!  

 غرور لعنتی!  باید پا بذاریم رو این

 نباید یه اشتباه رو دو بار تکرار کنیم! 

 باید اون اتفاق تلخ رو از ذهنشون پاک کنیم! 

 نباید از دستشون بدیم! نباید!... 

  
 

  

 مهسان*** 
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 حقیقِت زندگی چه تلخه!  

شاد بودیم... درسمون رو تموم کردیم و مدرک گرفتیم... کار پیدا 

 کردیم...

 کلی خندیدیم... عاشق شدیم... از لحظه به لحظه زندگیبا کلکل با پسرا 

 لذت بردیم... کلی اتفاقات ناب و عاشقانه رو تجربه کردیم... کلی حس های 

 دوست داشتن و مالکیت!... 

 طوری که یادمون رفته بود "اوضاع هیچوقت یک جور پیش نمیره" بعد

 هر سختی آسونی ای هست و بعد هر آسونی ای هم سختی ای! 

 اوضاع ما، زندگی ما، شرایط ما، خوب که نه عالی بود! ولی یهو اوضاع

 تغییر کرد و سختی اومد!  

 آینده مون تباه شد... احساساتمون با خام یکسان شد... طرد شدیم... گریه

 کردیم... رنگ و سختی کشیدیم... قضاوت شدیم... همه جور بال سرمون

 !... اومد، در حدی که دست به خودکشی هم زدیم



 این اوضاع سخت زندگی ما بود! و من انقدر توش غرق شده بودم و

 بخاطر بدبختی هام گریه و زاری میکردم که یادم رفته بود اوضاع ممکنه

 تغییر کنه! 

 حاال هم که اینو فهمیدم، دیر نشده!  

 "ماهی رو هر وقت از آب بگیری تاز هست " 

 د جز خودم!  تغییر دهند هی اوضاِع بِد زندگیم، کسی نبو

 من تغییرش میدم، نمیذارم این افکار پوچ و اتفاقات مزخرف نابودم کنه! 

  

 دیشب خیلی به حرف های مستانه فکر کردم، به این نتیجه رسیدم که

 تقدیرم دست خودمه! افسار زندگیم دست خودمه! 

 من با تصمیمات بچگانه و موافقت های بیجام این شرایط بد رو برای

 دم! و دیشب هم داشتم مینداختمش گردن مستانه! خودم رقم ز

 حاال متوجه شدم که خودمم میدونم عوضش کنم! 
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 من تغییر میکنم، دیگه یه آدم افسرده و گوشه گیر نیستم! 

 اولین کاری هم که باید بکنم اینه که بتونم با گذشته و اتفاقاتش کنار بیام!

 م!  باید اون رو به عنوان قسمتی از زندگیم بپذیر

  

 #تاوان_ب یگناهی (فصل دوم) 

  55#پارت_

 #نازی  

  

  

 لبخند شادابی زدم و با برداشتِن کیفم از رو تخت، از اتاق بیرون اومدم و

 بعد خداحافظی با مستانه، از خودم زدم بیرون . 

  

 دلم هوای گذشته رو کرده بود!... 

 و درسهوای اون روزهایی که با مهدیس و دلناز نقاشی میکشیدیم 



 میخوندیم، و وسطش هی کرممون م یگرفت و میزدیم تو سر و کله هم! 

 اون روزهایی که موقع نقاشی رنگ م یپاشیدیم رو هیکل هم و با جیغ و

 داد دنبال هم میکردیم! 

 هوس نقاشی کرده بودم!  

  

 با چهره ای پوکر به خیابون خی ره شدم؛ کاش ماشین داشتم... حاال اگه

 م باید یه ساعت گوش بسپرم به چرت و پرت های راننده!سوار تاکسی بش

 المصب همشون هم درمورد قیمت دالر و اقتصاد و سیاست و... میگن!  

  

 کالفه پوفی کشیدم و با لب و لوچه آویزون یه تاکسی گرفتم.  

 همین که جلوم وایساد قیافهم ناالن شد! 

 رمورد باالآخه سبز بود... این سبزها المصب تخصصشون زر زدن د

 بودن قیمت ها و وضع جامع هست! 

 خب من چه ِگلی به سر بگیرم؟ ! 
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 شیشه رو پائین داد و دهن باز کرد چیزی بگه که پیش دستی کردم و تند

 تند، پشت سرهم کلمات رو ردیف کرده گفتم: ببین آقا من چیو میدونم!

 الاخبار رو از طریق تلویزیون و اینترنت و حتی روزنامه هم دنب

 میکنم!.فقط جان جدت برو!  

  

 با چشمای گرد گفت: خانم میخواستم بپرسم کجا میرید! ؟ 

  

 حاال منو میگید؟ قشنگ با خاک یکسان شدم! قهوه ای شدن در این حد دیگه

 زیادیه خداوکیلی!  

  

 لبخند پت و پهنی زدم و آدرس فروشگاهی که قبالً همیشه با مهدیس و دلناز

 قلمو و... میخریدیم رو دادم؛ سپس سوار شدم و اونازش رنگ و بوم و 

 بنده خدا هم بی هیچ حرفی راه افتاد.  



  

 تو کل مسیر نگاِه پرشوقم به خیابونا بود؛ واقعاً چقدر دلم برای این شهر و 

 کوچه خیابو نها و هوای آلود هش تنگ شده بود!  

 تو صندلِی همونطور داشتم تو هپروت سیر میکردم که یهو با کله رفتم 

 جلویی!  

  

 با اخم دستمو گذاشتم رو دماغم و سرمو کشیدم عقب و رو به راننده گفتم:

 آقا حواست کجاست؟ دماغم شکستا! 

  

 _ببخشید آبجی! فکر کنم پنجر کرده!  

  

 چشمامم روهم فشار دادم و چند تا نفس عمیق کشیدم تا جیغ نزنم! سپس

 ن االن چه غلطی بکنم ؟ چشمامو باز کردم و با آرامش گفتم: م
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 _نمیدونم خانم، طول میکشه 

  

 پوووف!  

 همینو کم داشتم!  

 یه بار ما خواستیم شاد و سرحال باشیم، از دماغمون درآومد!  

  

 _پس با یه تاکسی دیگه میر م 

  

 _هرجور میلتونه!  

  

 و پیاده شد.  

 ن پ وایمیسیم این قراضه رو درست کنی! 

 رو همچین محکم بستم که راننده بدبخت ده متر پرید هوا!  پیاده شدم و در 

  



 حاال تاکسی از کجا بیارم خدا ؟ 

 کالفه پوفی کشیدم و رفتم اونور خیابون. 

 سفیدی  BMWهمونطور داشتم با حرص به ماشینا نگاه میکردم که ماشین 

 جلوم وایساد. 

  

 خدایا بسه دیگه!  

 خون هنشین باشم بهتره!  ظرفیت من تکمیل شد! همون افسرده و 

 تا میاییم بیرون زرتی یه اتفاقی میوفته!  

 اصالً یه روز آروم و ب یدغدغه هم به ما نیومده!  

  

 با اخم راهمو کشیدم برم که بوقی زد. 

 اهمیت ندادم که باز بوق زد!  

 بزن... انقدر بزن که بوق ماشینت بسوزه! 

 مو از حرص میجویدم، به سمتو با قدم های بلند، در حالی که گوشه لب
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 مخالف راه افتادم.  

  

 اما مگه یارو از رو م یرفت؟  

 چند تا بوق دیگه زد و دوباره اومد جلوم . 

 وایسادم و با حرص برگشتم سمتش؛ ال اله اال هللا... همینم مونده این وسط

 موضوع ناموسی پیش بیاد! 

 به قیافهش داد زدم:با حرص زدم به شیشه که پایین کشیدش، بدون توجه 

 آشغال عوضی نمیفهمی دا.... 

  

 خشکم زد ... 

 حس کردم قلبم از حرکت وایساد! نفس نفس هام تند تند شد و ناخودآگاه چند

 قدم عقب رفتم؛ لبهام تکون میخورد ولی صدایی از بینشون خارج نمیشد،

 یا حداقل خودمم نمیفهمیدم دارم چی میگم!...  

  



 رو چشماش برداشت و گفت: نکنه هر بار میخواهیعینک دودیش رو از 

 از دیدنم غش کنی؟ محض اطالع از این به بعد تو به شهریم، باید به این

 تصادفها عادت کنی عزیزم! 

  

 _را.. راد.. رادوین.. تو.. تو.. تو اینجا ... 

  

 چشماشو تو حدقه چرخوند و گفت: اینکه هر دفعه که استرس میگیری به

 فتی، بدجور رو مخه! البته من این عادتت رو دوست دارما...تته پته میو

 آخه منو یاد یه خاطره ای میندازه! اونجا که میخواستی ماشینمو پنچر کنی

 که زود سر رسیدم و با تته پته گفتی چاقو کنار ماشینم افتاده بوده! 

 و زندگی بازم حقیقت تلخ رو بهم نشون داد! 

 انقدر یهویی!...   باورم نمیشد رادوینه... اونم

 بعد اون اتفاقات و زجر هایی که بخاطرش کشیدم، چطور میتونه انقدر

 راحت زل بزنه تو چشمام و درمورد خاطراتمون حرف بزنه؟! 
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 _تو.. تو هم.. همیشه اینجور.. اینجوری.. مزاحم دخترا میشی؟! 

  

 با پایان حرفم زد زیر خنده!  

 حاال بخند و کی نخند! 

 رو فرمون و قهقهه میزد!  میکوبید 

  

 آب دهنمو قورت دادم.  

 ای خاک بر سرت مهسان! االن به جای شوکه شدن و تشنج و غش و فرار

 کردن، اینو میپرسی؟!  

 برای خودمم گنگ بود! من چرا همچین چیزی گفتم؟ 

 از خجالت داشتم آب میشدم م یرفتم تو زمین! 

  

 توهم کشیدم و گفتم: به گمونم سؤالموقتی دیدم هنوز داره میخنده، اخمامو 



 جواب داشت! ولی اگه نمیخواهی جواب بدی هم مشکلی نیست، خداحافظ 

 #بی_گنا ه 

  56#پارت_

 #نازی 

  

  

  
 

  

  

 با استرس جعبه کیک رو تو دستام جا به جا کردم و گفتم: مهسان میشه تو

 بری؟ 

  

 شت گفت: نه خودتمهسان در حالی که چند تا کاغذ رو داخل کیفش می ذا

 باید بری چون رامسین پناهی بیشتر با تو مشکل داره! 
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 من: اه...! من استرس دارم، اخه برم چی بگم؟ سه سوته میفهمه دارم نقش

 بازی میکنم! 

  

 مهسان کیفش رو روی میزش گذاشت و با کالفگی گفت: مگه شرلوک

 ه جایی رسید بیا هولمزه؟ میری میگی اقا من پشیمون شدم با دعوا نمیشه ب

 اشتی کنیم بعدم کیکو میدی بهش و وایمیسی تا بخوره! 

 من: مهسان فکر نمیکنی اینجوری یجورایی خودمو کوچیک میکنم؟ اخه 

 خودم بهش چراغ سبز نشون دادم برای شروع این کلکل ها! 

  

 مهسان: وقتی کیکو خورد میفهمه غرورت بیشتر از این حرفاست! حاال

 برو! 

  

 بخت ترین حالت ممکن گفتم: میشه نرم؟  با بد



  

 حرصی نگام کرد که گفتم: همم... میگم چیزه.. شاید پیش آیلین نباشه!

 اونوقت ..... 

  

 پرید وسط حرفم: خواهِر من، رامسین پناهی االن کنار آیلین نشسته و داره 

 قهوه میخوره! 

 زیر لب با حرص گفتم: کوفتش بشه! 

  

 اتاق رفتم بیرون! از جلوی همه کارمند ها زیر  نفس عمیقی کشیدم و از

 نگاه خیره شون رد شدم و وارد سالن لباس شدم!  

 رامسین پناهی رو در حالی دیدم که فنجون قهوه تو دستش بود و داشت با 

 خنده چیزی رو برای آیلین تعریف میکرد و نیش آیلین هم تا بناگوش باز 

 بود! 
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 ! اروم باش مستانه... اروم!  رو اب بخندی پسره ی کینه ای

 لبخند مکش مرگ مایی رو لب هام نشوندم و با قدم های محکم به سمت 

 میِز آیلین رفتم!  

 آیلین با دیدنم لبخندی زد و با ذوق گفت: وای اومدی؟ از صبح ندیدمت

 دختر!  

 با همون لبخند گفتم: سالم!  

 حالتون چطوره اقای  بعد با خوش رویی رو به رامسین پناهی گفتم: سالم!

 پناهی؟ 

  

 قهوه پرید تو گلوش و شروع کرد سرفه کردن! در حالی که گونه هامو از

 داخل گاز گرفته بود تا نزنم زیر خنده، کیک رو روی میز گذاشتم و با

 نگرانی مصلحتی پشت سر رامسین ایستادم و از عمد چند تا ضربه محکم 

 زدم پس کلش! 



های من سرخ شده بود! دستشو باال اورد که بیچاره از سرفه و ضربه 

 یعنی

 "بسه بابا! سرفه منو خفه نکنه تو خفم میکنی با این مشت هات !" 

 رفتم جلوش ایستادم و گفتم: حالتون خوبه؟ چی شد یهو؟ 

  

 چشماش قرمز شده بود نفس نفس میزد! یکم که حالش جا اومد جواب داد:

 خو.. خوبم! قهوه پرید تو گلوم! 

  

 ی صندلِی رو به روش نشستم و پای راستمو رو پای چپم انداختم ورو

 گفتم: خب اروم بخورید اقای پناهی! عجله که ندارید! 

  

 یه نگاه به معنی" تو یکی خفه شو" بهم کرد و دستشو رو کرواتش گذاشت 

 و مرتبش کرد! 

 لبخندم رو حفظ کردم و با ذوق مصنوعی جعبه کیک رو برداشتم و گفتم:

 ی پناهی من بابت تمام اذیت کردنام معذرت میخوام و میخوام بدونماقا
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 موافِق یه شروع دوستانه هستید؟  

  

 با ابرو های باال رفته از تعجب نگاهش کرد، کم کم نیشخندی روی لب 

 هاش نقش بست! 

 اه لعنتی! فهمید دارم نقش بازی میکنم! نیشخند میزنه! 

  

 ته مایه های حرص توش هویدا بود کیک رو جلوش گرفتم و با لحنی که

 گفتم: اگه موافقین این کیک شیرینِی برای شروع دوباره باشه!؟  

  

 رامسین پناهی: موافقم! بفرمائید خانم ساالری! 

  

 نامحسوس چشمکی به آیلین زدم که اونم با چشم غره جوابم رو داد که

 خارج از واقعا این میزان عشق ��یعنی "انقدر ضایع بازی در نیار"  



 ظرفیت منه! 

  

 ایلین: اگه منم تو این شادی تون شریک میکنید،  بگم پیش دستی و چاقو 

 بیارن! 

  

 رامسین پناهی: هوم البته.. اصال شروع دوباره مگه بدون تو ممکنه؟ 

  

 ایلین: عزیزمممم 

  

 با تعجب بهشون نگاه کردم! صمیمیت شون برام عجیب بود! نکنه با هم 

 دوستن؟ 

 خب معلومه که دوستن دختره ی خنگ! ایلین بزرگترین راز اه

 خانوادگیشون رو میدونه، صمیمیت از این بیشتر؟ اون لحظه یه حسی بهم

 دست داد که اصال برام خوشایند نبود! نمیدونم چه حسی بود! حسادت؟ یا
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 شایدم... شایدم تعجب! اره حتما تعجبه وگرنه من چرا باید به رابطه

 و رامسین پناهی حسودی کنم؟   صمیمِی آیلین

ویرایش "تاوان ب یگناهی:" 

#تاوان_ب یگناهی (فصل 

 دوم) 

  57#پارت_

 #نازی 

  

  

  

اومدم از زیر حرفی که زدم و این حس خجالت، در برم که زودتر گفت: 

 نه

 وایسا، سوال که پرسیدی جوابتم باید بگیری دیگه؛ خب راستش اولین باره

 ب اون دختر رو هم م یشناختم و نیاز بود باهاش مزاحم دختری شدم، که خ



 حرف بزنم! 

  

 ابروهامو انداختم باال و با تمسخر نگاهش کردم! 

 یعنی برو اون عم هت رو خر کن! تو با اون سابقه درخشان در دختر 

 بازی، اولین باره داری مزاحم میشی! هه 

  

 ، داری چهرهش جدی شد و گفت: مهسان تو خیلی چیزها رو نم یدونی

 درمورد من و کارام اشتباه فکر م یکنی! باید یه چیزایی رو بهت توضیح

 بدم . 

  

 _ببین جناب، ما هیچ نسبتی با هم نداریم که من بخوام سوار ماشینت بشم!

 حرفی هم باهات ندارم و مایل به شنیدن یه مشت چرت و پرت که تو

 بهشون میگی توضیح رو ندارم! اوکی ؟ 
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 وضیحاتم رو بشنوی، مهسان هیچی اونطور که تو فکر میکنی_ولی باید ت

 نیست! 

  

 پوزخندی زدم و گفتم: طرز فکر من چه اهمیتی داره؟ تو که کارت باهام 

 تموم شد، انتقامت رو گرفتی! دیگه چی میخواهی؟ خانواد هم؟ مادرم؟

 خون هم؟ وطنم؟ دوستام؟ آبروم؟ آیند هم؟ آرزوهام؟  

 چشماش و ادامه دادم) بذار بهت بگم... تو با اون(با نفرت زل زدن تو 

 کارت همه اینا رو ازم گرفتی! فقط جونم مونده! بیا بگیرش و خودتو

 خالص کن! 

  

 با بهُت لب زد: مهسان!  

  

 پوزخندی زدم و راه افتادم. 

 پیش خودش چه فکری کرده بود؟ که من با شوق و ذوق سوار ماشینش



 که بخواد و به حرفاش گوش میکنم و مثلمیشم و باهاش میرم هرجایی 

 گذشته همه رو باور میکنم؟ 

 هه... کور خونده! 

 خودش باهام کاری کرد که دیگه نتونم به کسی اعتماد کنم! 

  

 اشکام رو گونه هام جاری شدن! 

 با پشت در پسشون زدم!  

 من چرا انقدر ضعیفم؟ 

 یهو یه اتفاقی میوفتهتا میام خودمو جمع و جور کنم و برگردم به زندگی، 

که تموم باورهام رو بهم میزنه و ثابت میکنه یه آدم ضعیف و ب 

 یعرضهم!  

  

 _مهسان... مهسان ... 
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 وایسادم . 

 جلوم وایساد، نفس نفس م یزد و معلوم بود دنبالم دویده! 

 سرشو بلند کرد و گفت: مهسان من ازت یه فرصت میخوام! یک ماه بهم

 و بهت ثابت کنم! تا بهت بفهمونم ب یگناهم! تا حقیقتفرصت بده تا عشقم

 رو بهت نشون بدم! 

 بعدش اگه بخواهی میتونی ولم کنی، بگی نه، اونوقت من میرم و پشت

 سرمم نگاه نم یکنم! ولی اگه بهت ثابت شد، اگه باورم کردی، اونوقت باید

 بمونی برام! این فرصت رو به هردومون میدی؟ 

  

 ؟ منو چی فرض کرده

 نه واقعاً منو چی فرض کرده؟  

 همینجوریش دارم خودمو به آب و آتیش میزنم تا بتونم فراموشش کنم،

 اونوقت بهش فرصت بده تا بیشتر وابست هم کنه؟! 

 هه... زهی خیال باطل! 



  

 با حرص جیغ زدم: تو فکر کردی با چی طرفی؟ هالو؟ خر؟ گاو؟ 

  

 با چشمای گرد گفت: چی میگی؟ چ... 

  

 هنوز حرفش تموم نشده بود که با کیفم افتادم به جونش! م یزدم تو سر و 

کل هش و اون سعی م یکرد با گرفتِن دستام، جلومو بگیره ولی نم 

 یتونست،

 چون میزدم رو دستاش! 

  

_آی.. آی نزن... اخ.. وحشی.. چت شد آخه؟ آی.. مهسان... 

 مهسان... 

  

 ر میرفت و من با کیفم جلوتر!  همونطور که اخ و اوخ میکرد هی عق بت
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 _خانم چیکار میکنی؟ 

 _خانم کشتیش! 

 _وای خانم نزنش! 

  

 بیتوجه به مردمی که دورمون جمع شده بودن و سعی داشتن جلوم رو

 بگیرن، ضربه نهایی رو محکم با کیف زدم تو دماغش که داد بلندی زد و

 افتاد زمین! 

  

 ونطور که نفس نفس م یزدم گفتم: مثل جالد ها باال سرش وایسادم و هم

 هنوز کارم باهات تموم نشده! بدتر از اینا باید تاوان پس بدی! 

  

 و خواستم راهمو بکشم برم که صدای ناله مانندش رو شنیدم، برگشتم

 سمتش که دیدم داره از دهن و دماغش خون میاد و کنار سرشم خونیه! 

  



 یا خدا 

 نکنه کشتمش؟ 

 خدایا نه! 

 دم! غلط کر

  

 کنارش زانو زدم و با هول، در حالی که دستام میلرزید و گریه میکردم،

 تکونش دادم و گفتم: رادوین... رادوین... نه تو نباید بمیری! توروخدا

 چشماتو باز کن! راااادوینننننن!  

  

 #تاوان_ب یگناهی (فصل دوم) 

  58#پارت_

 #نازی  
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 _خانم فکر کنم کشتیش! 

 کار کردی؟ _وای خانم چی

 _نکنه مرد! 

  

 سرمو بلند کردم و رو به کسایی که باال سرم وایساده بودن و با ترس و

 نگرانی به رادوین نگاه میکردن، لب زدم: من کاری نکردم! 

  
 

  

_من از این وحشی شکایت دارم آقا! این میمون آمازونی باعث شد آخ 

 ... 

  

 درد مانع از ادامه داد و فریادش شد! 

 مامو تو حدقه چرخونده و پوفی کشیدم و سپس رو به پلیسی که جلویچش

 تخت وایساده بود، گفتم: آقا ایشون از اول مخشون تاب داشت! من بهش

 لطف کردم که باعث شدم سرس ضربه ببینه، که البته باید مخش با این



 ضربه میومد سرجاش، ولی برعکس بیشتر تاب خورد! 

  

 ز داد زد: جناب به چی میخندی؟ میگم این وحشیپلیسه خندید که رادوین با

 رو بردار ببر از اینجا! کارمو کشونده به بیمارستان اونوقت بلبل زبونی هم

 میکنه!  

  

 جناب سروان: آقای پناهی ظاهراً که شما حالتون خوبه و خداروشکر آسیب 

 جدی ای ندیدید! پیشنهاد مشکلتون رو با حرف زدن حل کنید!  

  

 رفش رادوین رسماً وا رفت ! با این ح

 _اما جناب... 

  

 نذاشت حرفش رو ادامه بده و گفت: باور کنید مشکلتون با حرف زدن حل 

 میشه آقا! روز خوش!  
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 و از اتاق رفت بیرون.  

 با لبخند پیروزمندی بهش نگاه کردم که با حرص گفت: تو یکی هر چقدر 

 هم که بگذره نه آدم میشی، نه خانم!  

  

 چه ربطی داشت؟ به تو چه ؟ _

  

 پوزخندی زد و جواب داد: هنوز یاد نگرفتی جلو جنس مذکر یکم خانمانه

 رفتار کنی! شوخی و خند هت به راهه!  

  

 بی اختیار زدم زیر خنده!  

 چقدر این بشر بامزه بود!  

  

 _به چی میخندی االن ؟ 



  

 خدا!... با خنده گفتم: خیلی... خیلی بامزه ای رادوین! وای 

  

 _جک نگفتم!  

  

 خند هم قطع شد و با جدیت گفتم: تو تعادل رفتاری نداری نه؟ نه اونجا که

 اسممو تو خیابون داد میزدی، نه به االن که... 

  

 حرفمو ادامه ندادم و پوزخندی زدم!  

 کیفم رو از رو صندلی کنار تختی که روش دراز کشیده بود، برداشتم و

و خواستم برم سمت در که گفت: خیلی نالوتی بازِی  انداختم رو شون هم

 که 

 بعد ناکار کردنم، ولم کنی بری!  
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 با حرص نگاهش کردم و گفتم: تو خودت ته نامردی و نالوتی ای عزیزم!

 همچین ناکار هم نیستیا، تو همونی که میگفت اگه بارون سنگ هم بباره

 من ککم نم یگزه! خداحافظ. 

  

بهُت زد هش از اتاق اومدم بیرون؛ قطره اشکم رو گون بیتوجه به قیافه 

 هم

 چکید که پسش زدم!  

 ضعیف نباش مهسان... ضعیف نباش!  

 تو تونستی دوباره ببینیش و خوب باهاش رو در رو بشی! بدون ترس و

 شوک!... 

  

 نفس عمیقی کشیدم و به سمت در خروجی راه افتادم.  

  
 

  



 رادوین* ** 

  

 امردی و نالوتی ای عزیزم " "تو خودت ته ن

  

 این جمل هش چقدر دردناک بود... حداقل برای من! 

 منی که عاشقانه دوستش داشتم ولی نامردی کرده بودم در حقش! 

بد کرده بودم باهاش... آینده و زندگی و آرزوها و خانواده و دوس 

 تهاش 

 رو ازش گرفتم! 

 بود! ولی... ولی از قصد نبود... بخدا که از قصد ن

 نفرت از گذشته چشمامو کور کرده بود! قصدم انتقام بود ولی نه همچین 

 انتقامی...! همچین انتقام ویرانگری! که ویران کنه تمام زندگیش رو! 

 من واقعاً چیکار کرده بودم؟ چیکار کرده بودم با زندگِی خودم؟ با هستِی 

 خودم؟! 
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 و واقعاً چطور انتظار داشتم ببخشتم؟  

  

ان در اتاق باز شد و قامت آشفت هی آیلین تو چارچوب نمایان شد، ناگه

 با

نگرانی به سمتم اومد و گفت: چه بالیی سرت اومده؟ حالت خوبه؟ _یه 

 برخورد ناخوشایند! چیزی نیست. 

  

 کیفش رو گذاشت رو میِز کنار تختی که روش بودم و هوفی کشید و گفت: 

 دیدم؛ باورم نمیشد خودشه... یعنیوای رادوین... مهسانو جلو بیمارستان 

 خب بعد چهار سال اصالً انتظار نداشتم همچین جایی و تو همچین موقعیتی 

 ببینمش! ظاهرش خیلی شکسته بود... داشت گریه م یکرد! شوکه شدم 

 بخدا! 

  

 گریه؟ 

 درست فکر میکردم... مهسان هر چقدر هم که بزرگتر بشه، بازم از نظر



 چهی دو ساله بیشتر نیست! عقلی و احساسی یه ب

 بعد این همه اتفاقات به جای پخته تر و قوی تر شدن، هنوزم گریه میکنه! 

اونم از اون تصمیم های یهویی و بچگان هش... مثل آتیش سوزی ای که 

 راه

 انداخت! 

  

 وقتی دید جوابی نمیدم، گفت: فکر کنم وقت منت کشیت رسیده رادی! 

  

 لب غریدم: شر نگو! اصالً تو از کجا  با حرص نگاهش کردم و زیر

 فهمیدی اینجام؟ 

  

 _یه ناشناس زنگ زد و با یه صدای کلفت و عجیبی گفت بیام بیمارستان 

 !)...( 
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 خندیدم و گفتم: حتماً مهسان بود ه 

  

 شونه ای باال انداخت و گفت: احتمالش هست  

  

 _بقیه ایل رو که خبر نکردی؟ 

  

 م؟ _نه بابا، مگه دیوون

 فقط کافیه عمه خانم بفهمه تا مثل کالغ همه رو خبر دار کنه!  

  

 #تاوان_ب یگناهی (فصل دوم) 

  59#پارت_

 #نازی 

  

  



 خندیدم. 

 راست میگفت، عمه واقعاً یه پا کالغ بود! البته از اونایی که قار قار کنان 

 همه جا میپرن و میگن "خبر دااار... آهای آهای خبردار!" 

  

 کارهای ترخیص رو انجام داد و با هم رفتیم خونه؛ تو کل مسیر سعیآیلین 

 داشت از زیر زبونم بکشه که چجوری دوباره مهسان رو دیدم و چرا

 دا شت گریه م یکرد!... 

  

 خودمم نم یدونستم... تو اولین برخوردمون که شوکه شد و تشنج کرد! تو

 تان! دومی هم که سیریش شدم و کارم کشیده شد به بیمارس

 اینا گفتن داشت؟ م یگفتم که چی بشه؟ بشینه با رامسین دو تایی جک

 بسازن و به ریشم بخندن؟! 

  

 ولی گری هش... دلیل گری هش رو نم یدونستم!  
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 شاید... شاید برای حال من بود؟ 

 هه... این غیرممکنه! مطمئنم در حدی ازم متنفر هست که حتٰی نخواد 

 ه به گریه کردن برام!... نگاهش بهم بیوفته! چه برس

  

 سرمو محکم به طرفین تکون دادم تا از این افکار پوچ و بیمعنی خالص

 بشم؛ نفسمو بیرون دادم و تو موهام دست کشیدم . 

  

 _این اثرات دیدار با مهسان رو دارم قشنگ توت میبینم رادی! 

  

 _منظورت چیه؟ 

  

 ندارم به مهسان فکر_جدیداً ازت سؤال م یپرسم میری تو هپروت! شک 

 میکنی! 

  



 _فضولو بردن جهنم گفت اینجا آب سرد ُکن داره؟! چرت و پرت نگو!  

  

 فرمون رو چرخوند و پیچید و گفت: بابا راست میگم، قشنگ در افق محو

 میشی انگار! 

  

 با تأکید و کشیده گفتم: چــــرت و پــــــرت نگو آیلیـــن! 

  

 دهن کجی کرد و چیزی نگفت. 

  

 باالخره رسیدیم خونه؛ سرایدار در رو باز کرد و آیلین ماشین رو برد

 داخل و تو پارکینگ پارک کرد. 

 تو آینه به قیافه نه چندان خوبم نگاه کردم و گفتم: به نظرت زیادی تابلو

 نیست؟ با این سر باند پیچی شده و دماغ باد کرده، چی بهشون بگم؟! 
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 ردی دیگه! اینم پرسیدن میخواد ؟ پوکر جواب داد: بگو تصادف ک

  

 _عقل عالم، اینجوری بگم که باز میشم سوژه آروشا و اون داداشای 

 نچسبش!  

  

 _اینکه "خاک تو سر اونی که به توی موش کور گواهینامه داد" درسته!

 اما باور کن توام مثل فلفل تیزی! میتونی جوری جوابشونو بدی که دیگه

 کنن عزیزم! جرئت نکنن جلوت قد علم 

  

 _من اینجوری نیستم! 

  

 _خیلی تغییر کردی! 

  

 حس کردم حسرت و افسوس خاصی تو صداشه! دهن باز کردم چیزی بگم



 اما پشیمون شدم، نم یدونستم چه جوابی بدم!  

  

 همین لحظه چند ضربه به شیشه خورد که باعث شد به خودمون بیاییم؛

لقک ماننِد آرشام روب هرو شدم!  سرمو چرخوندم ببینم کیه که با چهره د

 شیشه رو پائین دادم و سرمو به معنی "چیه؟" تکون دادم که گفت: اگه دل

 و قلوه داد نهاتون تموم شده، بیایید. وقت ناهاره 

  

 اخمی کردم و گفتم: االن میاییم. 

  

 سرشو تکون داد و رفت. 

 پسرهی جوهرلق!  

  

 _خیلی رو مخه نه ؟ 
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 نداختم و گفتم: تقریب اً شونه ای باال ا

  

 و پیاده شدم.  

 آیلین هم پیاده شد و دو تایی به سمت در ورودی خونه رفتیم.  

به محض وارد شدنمون عمه خانم و آروشا به سمتم حمله کردن و با هول 

 و

 نگرانی درمورد سر و صورتم سؤال کردن! 

  

 نیست!   _چیزی نیست عمه جان... نگران نباش عزیزم... بخدا چیزیم

  

 _برای هیچی دماغت اینجوری باد کرده رادوین؟ وای تو آخرش یه کاری 

 دست خودش میدی!  

  

 کالفه پوفی کشیدم و به آروشا نگاه کردم که رو به مادرش گفت: مامان



 میبینی که چیزیش نیست! چرا سرپا نگهش داشتی آخه؟ خست هست، بذار

 بیاد داخل!  

  

 م) #تاوان_ب یگناهی (فصل دو

  60#پارت_

 #نازی 

  

  

 و باالخره عمه بیخیال شدیم و همه رفتیم سر میز ناهار . 

 آیلین مخ همه رو به کار گرفته بود و تو کل مدتی که غذا م یخوردیم،

 حرف میزد و بقیه رو م یخندوند. 

 بماند که میون حرفاش چقدر به آرشام و ارشا تیکه م یانداخت و اونا هم

 این وسط عکس العمل های عمه خنده دار بود که فقطچشم غره میرفتن! 

 لبخند های حرصی م یزد و با چشم براش خط و نشون م یکشید!  
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آیلین همین بود دیگه... یه آدم پ رانرژی! فقط کافی بود یه جا، جا بیوفته 

 تا

 بشه مجلس گرم کن! 

  

 و ماجرا رو بعد ناهار رامسین اشاره کردم دنبالم بیاد و هر دو رفتیم اتاقم

 براش تعریف کردم. 

  

 شونههاشو باال انداخت و گفت: نمیدونم چی بگم! همین که وسط خیابون

 غش نکرده خیلیه! 

  

 خندیدم و گفتم: عکس العملش خیلی جالب بودا!  

 قیافهم رو جمع کردم و ادامه دادم: و همینطور هم دردناک! 

  

 بدتر از اینا هم تجربه _دقت کردی جدیداً خیلی سوسول شدی؟ بابا تو 



 کردی، یه کیف زده تو کل هت! چیزی نیست که 

  

 _باور کن خیلی درد داشت!  

  

 _باور کردم. 

  

 نشستم رو تخت و نفسمو دادم بیرون. 

  

 _فقط دلیل گری هش برام گنگه! چرا گریه میکرد؟ 

  

 همونطور که لم داده رو صندلی، گفت: نمیدونم اما مطمئنم بخاطر تو

 وده! نب

  

 با قیافه پوکری گفتم: ممنون! 
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 _خواهش م یکنم! 

  

 آهی کشیدم. 

 قشنگ گند زد به حالم با این جمل هش! 

  

 همین لحظه در باز شد و آیلین اومد داخل که رامسین سریع صاف نشست 

 و گفت: فکرش هم نکن حتی یه  کلمه هم از جلسه موق محرمانه برلدرانه

 مون رو بهت میگیم! 

  

 یلین پوکر شد و گفت: الزم نیست بگی، خودم همه رو شنیدم. آ

  

 ت کخندی زدم!  

  



 رامسین با اخم گفت: میدونی فالگوش وایسادن کار درستی نیست؟! 

  

آیلین: زر نزن، فالگوش وایسادن و جیب زدن و تیکه انداختن و همه رو 

 از

 خودتون یاد گرفتم! 

  

 و فرز نیستیم که بتونیم کسی مثل عمه رامسین: باور کن ما انقدرا هم وارد

 رو بپیچونیم! تو یه جا دیگه آموزش دیدی!  

  

 نشست رو صندلِی کنارِی رامسین و گفت: نه واال، من از اون شاگردها 

 بودم که از استادها ببشتر حالیشونه! در کل دست پرورده ایم! 

  

 ا نهایتاً اون رامسین: ها میگم دیگه، تو خونته! الکی ننداز گردن ما! م

 خوی سیاهت رو فعال کردیم! 
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 آیلین با حرص نفسش رو بیرون داد و چیزی نگفت؛ به طرز طبیعی ای

 جلوی رامسین کم آورد! دقیقاً مثل همیشه...!  

  

 روشو کرد سمت من و گفت: فکر میکنی مهسان رو حرفات فکر کنه و

 جواب بده؟ 

  

 کنه!   من: نمیدونم آیلین، فقط امیدوارم قبول

  

 رامسین: نمیخوام گند بزنم تو حالتون ها ولی باید بگم، با اون همه اتفاق

فکر نکنم چرت و پرت های فیلسوفانهی تو اصالً یادش مونده باشه داداچ 

 ! 

  

 #تاوان_ب یگناهی (فصل دوم) 

  61#پارت_



 #نازی  

  

  

 آیلین: بدجور گند میزنی تو حال آدم! 

  

 زیزم! رامسین: حقیقت تلخه ع

  

 من: اگه هنوز ذره ای براش ارزش داشته باشم و نسبت بهم حسی داشته

 باشه، حتی حس تنفر! به حرفام فکر میکنه . 

  

رامسین: و با یادآوری گذشته و بالیی که سرش آوردی و بالهایی که 

 باعث

 شدی بعدها سرش بیاد، قطعاً یه فصل کتک دیگه مهمونت میکنه! با یه 

 شاِخت!  جواب منفی رو 
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 با حرص نفسمو بیرون دادم و نگاهش کردم که گفت: چیه؟ چرا عین گراز

 نفس میکشی؟ حقیقت تلخه دیگه!  

  

 آیلین زد به بازوش و گفت: تو امروز کال زدی تو خط ضدحال زدن به این

 بیچاره (خطاب به رادوین)!! بزار یه حقیقتی رو برای خودتم روشن کنم،

سان نداره، اگه رادوین قراره بره منت کشی و مستانه هم فرقی با مه

 دوباره

 دل به دست آوردن، تو هم باید بری! 

  

 رامسین با چشمای گرد گفت: چرا پای منو م یکشین وسط؟ یه غلطی

 کردم، پاش هم وایمیسم! روش های خودم رو هم دارم؛ چرا با رادوین یکیم

 کاری یویؤ وار میکنی؟ چون دوقلویی دلیل نمیشه که همه جا و تو هر

 دنبالش باشم!  

  



 آیلین: میتونم بپرسم این روش های تو چیه؟ میخواهی نصف شب تو پارت

 با اسب سفید غافلگیرش کنی و بگی پشیمونی؟ یا با هواپیما بری تو اتاقش 

و بگی "عشقم منو ببخش غلط کردم"؟ یا اینکه بدزدی و ببریش تو 

ین، زندانیش کنی و بگی"تا نخبشیم بیابونو تو اون کلب ه که قبالً میرفت

 ولت

 نم یکنم"؟ هوم؟ کدومش؟ 

  

 بیاختیار زدیم زیر خنده! 

 با چنان لحن حرصی ای اینا رو م یگفت که نمیشد نخندم! 

 رو شهای رامسین واقعاً هم همینا بودن!  

  

 با خنده رو به آیلین گفتم: مشکِل اینه، تو چرا حرص میخوری ؟ 

  

 ون دو تا دختر خل و چل رو دوست دارم! نمیخوام دوبارهآیلین: بابا من ا

 طعم شکست و نابودی و بچشن! واسه همین خوش ندارم با این روش های 
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 چپکی تون برید سراغشون! 

  

 خنده مون قطع شد. 

 دهن باز کردم چیزی بگم اما پشیمون شدم؛ حرفش سنگین بود! 

  

 حق داشت اینو بگه! ... 

 عالق هی حقیقی و قلبی رفتیم سراغشون، واقعاً اولین بار با عشق و 

 عاشقشون بودیم، از ته دل! اما آخرش رو با نامردی تموم کردیم!  

حسرت و نفرِت گذ شته، کینه و حسد، خاطرات و حقیقت های تلخ، 

 باعث 

 شدن فکر انتقام مثل خوره بیوفته به جونمون و!... 

 و بد کردیم... خیلی هم بد کردیم! ... 

  

 یلین حق داشت اینطوری فکر کنه، از مایی که عشق و عالقه رو با تجاوزآ



 و نامردی ختم کرده بودیم چه انتظاری میرفت؟  

 واقعاً این دفعه م یخواستیم چکار کنیم ؟ 

 چطور دلشون رو به دست بیاریم ؟ 

 اصالً چطور دوباره اعتمادشون رو به دست بیاریم ؟ 

 ابت کنیم ؟ چطور خودمون رو، عشقمون رو، ث

  

 یک دفعه به اندازه کافی بهمون فرصت دادن و امتحان گرفتن، ما تونستیم،

 ثابت کردیم ولی. ... 

 ولی در آخر همش رو با خاک یکسان کردیم!  

 اعتماد و دل دادِن دوباره به ما ممکن بود از نظر اونا اشتباِه محض باشه!  

  

 پس با لبخند گفت: خب خب آیلین وقتی دید چیزی نمیگیم، آهی کشید و س

 دیگه نمیخواد دپ باشید! شما م یتونید، با عشق همه چیز حل میشه!  
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 من: بار اول که عاشق بودیم همه چیز خراب شد! این بار چطور میخواد

 درست شه؟! 

  

 آیلین: اونش رو دیگه من نمیدونم! عاشق تویی معشوق هم مهسان! 

 ر دوتاتون هست!  خودتون حلش کنید. عشق که تو قلب ه

  

 رامسین: هه... از کجا میدونی؟ شاید مهسان ازش متنفره!  

  

 آیلین: این چیزا دیگه مال رمان هاست! دختری که اونجوری دیوانه وار

 عاشق پسر بوده و جونش رو هم براش میداده، نمیتونه با یه اتفاقی مثل

 بشه! یا  تجاوز احساساتش صد و هشتاد درجه تغییر کنه و ازش متنفر

 دلتنگ میشه و مدام گریه و زاری میکنه، یا اینکه انقدر خودش رو تو کار 

 و مشغله های زندگی غرق میکنه که ب یحس بشه نسبت به خاطرات

 گذشتهش!  



  

 #تاوان_ب یگناهی (فصل دوم) 

  62#پارت_

 #نازی  

  

  

 من: یعنی عشق تا این حد قوی و تأثیر گذاره؟ 

  

 تو که عاشق شدی و نفهمیدی عشق چیه! و دو برابر آیلین: خاک بر سر

 خاک تو سر مهسان که این همه اتفاقات بد تجربه کرد اما یه ذره هم پخته

 نشد! هنوز هم اشکش دم مشکشه! با اون گری هش ... 

 بله عشق تا این حد قوِی! به قدرتش شک نکن!  

  

 احساساتی یارامسین: االن به نظرت مستانه و مهسان تو چه وضعی ان؟ 
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 بیحس؟! 

  

 آیلین: با توجه به شناختی که ازشون دارم، مستانه ممکنه تا حد خیلی کمی

 بیحس شده باشه! چون انعطاف پذیر تره نسبت به مهسان! و مهسان هم 

 احتماال احساساتی! 

  

 رامسین: طلفکی! 

  

 تیز نگاهش کردیم که گفت: چیه؟ کارت هم راحت تر شد، احساساتِی و

 میشه نرمش کرد! منو بگو که قراِر با یه اورانگوتان لجباز سر و کله زود 

 بزنم! 

  

از لفظ "اورانگوتان لجباز" ش زدیم زیر خنده که گفت: اره اره 

 بخندید...

 باید هم بخندید... بدبختی های من خنده داره دیگه! 



  

 آیلین: دوره منت کشی تون اومده دیگه! 

  

 ین لحظه گوشیش زنگ خورد؛ از جیبشرامسین دهن کجی کرد که هم

 درش آورد و بعد اتصال گذاشتش رو گوشش 

  

 _الو چیه؟ 

  

  ................._ 

  

 _من چمیدونم بابا! 

  

  ................_ 

  

https://4skin98.ir/


 _خیله خب االن میام . 

  ................._ 

  

 _االن میام دیگه، خداحافظ 

  

  ..................._ 

  

 باشه، حواست باشه ها! اومدم  _ها باشه

  

 و قطع کرد. 

 با تعجب نگاهش میکردیم که بلند شد و گفت: خب دیگه من باس برم؛ بچه 

 های خوبی باشید. دست تو دماغتون نکنید، موهای آروشا رو نکشید،

 گلدون مورد عالقه عمه رو نشکنید، تو کفش آرشام سوسک نذارید، تو

 ات ... 



 به سمتش پرت کرد جمل هش رو ادامه نداد و به جاش با بالشتی که آیلین 

 گفت: وحشی!  

 ببینید همه اینا رو که گفتم برعکسش رو انجام بدید! باور کنید اون لذتی که

 تو مردم آزاری هست، تو هیچی نیست!  

  

 آیلین: گمشو بینم... گمش و 

  

 "ب یلیاقتها" یی نثارمون کرد و از اتاق رفت بیرون. 

 سرمو با تأسف تکون دادم.  خندیدم و 

  

 #تاوان_ب یگناهی (فصل دوم) 

  63#پارت_

 #نازی 
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 مهسان*** 

  

  

 _واقعاً باورم نمیشه... اصالً نمیتونم هضمش کنم! غیرقابل باوره!  

  

 یه گاز دیگه به سیِب تو دستم زدم و با قیافه پوکری گفتم: کجاش رو 

رادوین مزاحمم شد و با پررویی نمیتونی باور کنی؟ خیلی ساد هست... 

 ازم

 فرصت دوباره خواست، منم حرصم گر فت و نتیجهش شد یه درگیری 

 فیزیکی که به بیمارستان و دیدن قیافه نحس آیلین ختم شد! 

  

 کف دستش رو کوبید به پیشونیش و نشست رو کنارم،رو مبل؛ سرشو



رادوین میون دستاش گرفت و گفت: حاال چی میشه مهسان؟ رامسین و 

بیخگوشمون هستن! اگه باز مزاحممون بشن چی؟! اگه... اگه (با  بغض 

 ادامه

 داد) از وجود پروانه مطلع بشن و بخوان... 

  

 سریع بغلش کردم و گفتم: هیس هیچی نمیشه مستانه! اونا نمیتونن هیچ

 کاری بکنن! تو مادر پروانه ای، تموم وقت و زندگیت رو براش گذاشتی!

 میدی! اون تو رو دوست داره و نمیتونه ازت دور بشه! در جونتم براش 

 ضمن یه پدر متجاوز هرگز نمیتونه حضانتش رو داشته باشه! نگران نباش

 قربونت برم! هیچی نمیشه! ... 

  

 در حالی که تو دلم به این حرفم شک داشتم! ... 

 ...!  برای کاستِن نگرانِی مستانه مجبور بودم اینطوری بگم
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 اونا برامون یه خطر بزرگ محسوب میشد...! واقعاً م یترسیدیم از وجود

 وجودشون! ... 

 کاش هیچوقت کاران پیشنهاد بازی تو اون فیلم لعنتی رو بهمون نمیداد و

 نمیومدیم ایران... کاش مستانه هیچوقت پیشنهادش رو قبول نم یکرد ...

 تی اقامت نداشتیمکاش من هیچوقت افسرده نم یشدم... کاش تو اون هتل لعن

 تا اونجوری رادوین رو نبینم... کاش و کاش و هزاران کاش دیگه... ! 

 کاش میشد دنیا به عقب برگرده... اونوقت هیچکدوم از این اتفاقات نم یافتاد 

 و این کاش های حسرت بار هم وجود نداشت!.... 

  

 آهی کشیدم.  

 دارم مهسان... شک دارم!مستانه از بغلم اومد بیرون و با گریه گفتم: شک 

 از اونا هر کاری برمیاد... اگه بفهمن پروانه دختر رامسینه حتٰی  ممکنه

 اقدام به دزدیدنش هم بکنن!  

  



 _مگه شهر هرته؟غلط کردن! مملکت قانون داره بابا!  

  

 پوزخندی زد و گفت: اونا قانون رو هم زیر پا میذارن... دیدی که رادوین

 ش از نیروی پلیس هم زیر پا گذاشتش!  به قیمت اخراج شدن

  

 آهی کشیدم و به زمین خیره شدم. 

 چی میگفتم؟ حرفی نداشتم...! 

 مستانه راست م یگفت... ازشون هیچ کاری بعید نبود... با شناختی که

ازشون داشتیم و گذشت هشون و کارایی که باهامون کرده بودن، مستانه 

 حق

 داشت بترسه! ... 

 ندگیش بود... اینو منی که از لحظه به دنیا اومدن پروانه تاپروانه تمام ز

 االن کنارش بودم، خوب فهمیده بودم.  

  

 _مامان 
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 با صدای پروانه، هر دو سر بلند کردیم.  

 مستانه بلند شد بغلش کرد و گفت: جونم عزیز؟ چیه مامانی ؟ 

  

 ن چال گلیهپروانه با تعجب پلک زد که دلم قنچ رفت براش، و گفت: ماما

 میتنُی ؟ 

 (مامان چرا گریه میکنی؟)  

  

 مستانه بوسیدش و گفت: گریه نمیکنم عزیزم! 

  

 اخم بانمکی کرد و گفت: چال دولوغ میگی؟ دالی گلیه میتنُی دیگه!  

 (چرا دروغ میگی؟ داری گریه میکنی دیگه)! 

  

 مستانه: اِ پروانه! نگفتم به بزرگترت نباید بیاحترامی کنی؟! 



  

 پروانه: چال ُدفُتی! ولی دالم الست میگم... تو دالی دولوغ میگی! دولوغ

 گفتن هم کال دلُُستی نیست! اودت یادم دادی!  

 (چرا گفتی! ولی دارم راست میگم... تو داری دروغ میگی! دروغ گفتن

 هم کار درستی نیست! خودت یادم دادی)!  

  

 د . مستانه چند بار پشت سرهم پلک زد و آهی کشی

 کی م یتونست این باَل رو قانع کنه؟ هیچکس!  

 مستانه گیر یکی مثل خودش افتاده بود... یه لجباِز شیطون که با صد تا 

 دلیل دهن آسفالت کن هم قانع نمیشه! 

  

 خندیدم و بلند شدم؛ کنارشون وایسادم و پروانه رو بغل کردم و گفتم: یعنی

 ببین ذهنش رو با چیا پرخاک تو سر خودت و اون  تربیت کردنت! 

 کردی... حاال به تو که مادرش باشی هم میگه دروغگو! 
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 و سپس رو به پروانه ادامه دادم: عزیزم مامانت داره گریه میکنه و بهت

 دروغ میگه! به نظرت نتبی هش کنیم؟ 

  

 خندید و گفت: آله آله! 

 (آره آره! ) 

  

 #تاوان_ب یگناهی (فصل دوم) 

  64#پارت_

 ی #ناز

  

  

 مستانه: اِ اِ  اِ 

  



 خندیدیم و با بالشت و کوسن افتادیم به جونش! 

  

 _آی.. آخ.. آی.. نکن.. اِ... بابا چند نفر به یه نفر؟ مظلوم گیر آوردین؟  

  

 پروانه: تو مژلوم نیستی! 

 (تو مظلوم نیستی) 

  

 قهقهه ای زدم و پروانه رو تشویش کردم!  

  

 غزیز دل خاله! ادامه بد ه  _آفرین پروانه... آفرین

  

 اون شب با وجود غم و نگرانی هایی که تو دلمون لونه کرده بود، شاد 

 گذشت!...  
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صدای خند هی پروانه یک لحظه هم قطع نم یشد و من م یفهمیدم 

 همین

 باعث دلگرمِی مستان هست! 

  

 اون شب برای شام پروانه هوس پیتزا کرد و خواست خودش درست کنه

 د زد به کل آشپزخونه! که گن

با اون قد نیم وجبیش نشسته بود رو کانتر و دستور م یداد چیکار 

 کنیم!... 

 انگار از آشپزِی ما خوشش نیومد که خودش دست به کار شد... کلی ظرف 

 کثیف کرد و آخرشم یچی تو مایه های ساندویچِ لجن درست کرد!  

 کرد.  مستانه ریختش تو سطل آشغال و خودش براش درست

  

 اون شب انگار همه غم و غصه هامون رو به مدت چند ساعت فراموش

 کردیم!... 

 نه به رادوین و پیشنهادش فکر کردم و نه به گذشته و خاطراتم! 



 حالم خوب بود انگار!... 

 خانواده چه نعمت بزرگیه! چه کوچیک، چه بزرگ، در هر حال دلگرمی

 و دلیل شادی و امید آدمه! 

 ن کوچیک بود، کم جمعیت بود، فقط سه نفر بودیم... ولی برامخانواده م

 اندازه سی نفر بود! 

همدم، همدرد، شریک غم و شادی، غ مخوار، مشوق، همدل، دلیل شادی 

 و 

 خند هم، همه چیز و همه کس من پروانه و مستانه بودن! 

 خانواد هی گرم و صمیمیم! 

  
 

  

 وری پایانش بدی؟ نمیفهمم...!  _باورم نمیشه... واقعاً میخواهی اینج

  

 با کالفگی فیلمنامه رو پرت کرد رو میز و گفت: کجاش رو نمیفهمی
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 مهسان؟ کجاش؟ 

 این فیلم براساس واقعیته و کسی که داستانش رو برلم تعریف کرد، پایانش

 رو اینجوری گفت! 

  

 _خب نمیتونی یکم تغییرش بدی؟ 

  

 چپ چپ نگاهم کرد که گفتم: خب چیه؟ 

 خودت یه ذره فکر کن... آخر فیلم پسرای دوقلو به اون دو تا دختر دوقلو

 تجاوز میکنن! این یعنی چی؟ منطقی نیست... کاران هیچکس این فیلم رو

 نم یپسنده! با عقل و منطق جور درنمیاد!  

  

 تو صورتش دست کشید و گفت: یه پسر به یه دختر تجاوز کرد چون

 یدن و اسمشو گذاشتن "ولنتاین!" عاشقش بود! مردم اینو پسند

 مهسان این مردم از هر چیزی یه منطقی درمیارن! در ضمن، این فیلم



 قراِر فصل دوم داشته باشه، اونجا یه دلیل منطقی برای کار پسرا میاد و 

 خب... خیلی از معماها حل میشه! 

  

 ن نم یفهمید که نم یفهمید... واقعاً گیرنده هاش مشکل داشت... حرف زد

 باهاش هم فایده ای نداشت... این بشر به هیچ وجه قانع نم یشد!...  

  

 آهی کشیدم و سر تکون دادم و گفتم: خیله خب، هر جور خودت میدونی!

 من دیگه میر م 

  

 _سعی میکنم یه جاهاییش رو تغییر بدم! به هر حال رضایت و اجازه شما 

 اس زندگیتونه! از همه چی مهم تره، هر چی باشه فیلمنامه براس

  

 لبخندی زدم و گفتم: ممنون! 
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 _خواهش میکنم؛ خداحافظ  

  

کیفم رو از روی میز برداشتم و با گفتِن"خدانگهدار" از اتاقش امدم بیرون.  

 حقاً که برادرزاد هی آیلین بود! 

  

 #تاوان_ب یگناهی (فصل دوم) 

  65#پارت_

 #نازی  

  

  

 ه زدم، از هتل اومدم بیرون. بعد اینکه یه سر به بچ ههای گرو

 برای تاکسی دست تکون دادم که یهو یه ماشین مدل باال با سرعت اومد و

 محکم جلوم ترکز زد که باعث شد ده متر بپرم هوا!! 

  



 خر گاو زبون نفهم! 

 این چه طرز رانندگِی؟ 

  

 با اخم چند ضربه به شیشه زدم که پایین کشیده شد و نمایان شدِن ریخت 

 رادوین! نحس 

  

ت کخند حرصی ای زدم و سپس با اخم گفتم: ببینم تو منو تعقیب م 

 یکنی؟ 

  

 با پررویی گفت: آره، کارم گیرته، باید دنبالت باشم دیگه!  

  

 _ببخشید اونوقت چه کاری؟ تا اونجا که میدونم شما همه بدهی هات رو

 پناهی!  باهام صاف کردی، فکر نکنم دیگه گیری بهم داشته باشیم آقای

  

 نفس عمیقی کشید و با جدیت گفت: مهسان نمیخوام بحث کنم... اومدم مثل
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 آدم حرف بزنیم و جوابم رو بگیرم! پس لجبازی نکن و سوار شو 

  

 چشمام گرد شد!  

 چه رویی داشت این بشر!  

 قطعاً پررو تر از رادوین خودشه! 

  

د من با حرص جیغ زدم: گمشو پسر هی پررو! چه فکری درمور

 کردی؟

 من دیگه غلط بکنم باهات جایی بیام!  

  

 و به سمت مخالفش راه افتادم که سریع از ماشین پیاده شد و دوید سمتم و

 بازوم رو گرفت که برگشتم سمتش و با کفش زدم تو زانوش که یه داد بلند

 زد و خم شد!  

  



 _آی آی آی... خیلی عوض شدی، قبالً وحشی نبودی!  

  

 نطور، البته در کنار عوض شدن عوضی هم شدی!  _توام همی

  

 اخماش توهم رفت، صاف وایساد و خیره تو چشمام گفت: چیکار کردم که

 برات شدم عوضی؟ چیکار جز اون... اون .. 

  

 پوزخندی زدم و کالمش رو قطع کردم: اون چی؟ نمیتونی بگی نه؟ تو یه

 متجاوز عوضی هستی! اینو بفهم!... 

  

 بده مهسان... میتونم جبران کنم... میتونم همه چیز رو درست _بهم فرصت 

 کنم... میتونم هم هی اون خاطرات بد رو از ذهنت پاک کنم....! جبران 

 میکنم مهسان... فقط بهم یه ماه فرصت بده، یه ماه! 
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 چیزی نگفتم. 

 اصالً چی باید م یگفتم؟ 

 بود... با این همه من هنوزم دوستش داشتم... هنوزم حسم نسبت بهش عشق

 اتفاق بازم ذره ای از عشقم نسبت بهش کم نشده بود!... 

 ولی بد دلم رو شکسته بود... بد نابودم کرده بود... بخاطرش خیلی سختی

کشیدم... خیلی رن جها کشیدم... خیلی چیزا رو از دست دادم... زندگیم 

 نابود

 شد... کابوس شد!... 

 م دلم رو باهاش صاف کنم... نمیتونم دوبارهنمیتونم فراموش کنم... نمیتون

اعتماد کنم... نمیتونم بازم احساسی تصمیم بگیرم... نمیتونم ریسک 

 کنم!... 

 فرصت دادن به آدمی مثل رادوین که تکلیفش با خودشم مشخص نیست،

 اشتباه محض بود! 

 میگه عاشقمه ولی بهم تجاوز کرده... میگه دوسم داره ولی با زندگیمو به

 باهی کشوند! ت



 من همچین آدمی رو، همچین عشقی رو، همچین زندگی ای رو،

 نمیخوام!... 

  

 _نه، من بهت فرصت نمیدم رادوین! تو بدجور بهم لطمه زدی... بدجور به

 عشق و احساس و اعتمادم، نسبت به خودت، خیانت کردی!... 

 و گناه من ب یگناهیم بود! من بخاطر ب یمنطقی و تصمیم های یهویی

 بچگانهی تو، تاوان ب یگناهیم رو پس دادم! دوباره نمیخوام. ازم دور

 بمون... از واقعاً دوستم داری و هنوزم ذره ای بهم حس داری، راحتم 

 بذار! اجازه بده به درد خودم بمیرم! 

  

 با بهُت لب زد: مهسان!  

  

 پوزخندی زد، رفتم و تو بهت و ناباوری تنهاش گذاشتم. 
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 رو گون ههام میریخت و با پشت دست پسشون میزدم!   اشکام که

 چرا زندگِی من باید اینجوری م یشد؟ چرا سرنوشت ما باید اینطوری رقم

 میخورد؟ به کدوم گناه؟ 

 بیگناهی گناهه؟ 

چرا آدمهای بیگناه همیشه باید تاوان ب یگناهیشون رو پس بدن؟ و این 

 سؤال همیشه ب یخوابه!  

  

 (فصل دوم)  #تاوان_ب یگناهی

  66#پارت_

 #نازی  

  

  
 

  

 رامسین* ** 



  

  

_آشغال چغندر! نمیتونستی خودت بیایی؟ باید همه جا مثل جوجه اردک 

 راه

 بیوفتی دنبال من؟ مادرت که نیستم! 

  

از بین  دندو نهای کلیک شد هم، با حرص غریدم: میشه انقدر مثل مرغ 

 غر 

 مدم یه مگسی مثل تو رو با خودمنزنی آیلین؟ اگه خودم از پسش برمیو

 نمیاوردم که!  

  

 جیغ خفه ای کشید و با کیفش محکم زد تو بازوم که داد بلندی زدم و گفتم:

 چه مرگته؟وحشی... نمیخواهی نیا، مجبورت که نکردم! 

  

 _مرگم اینه که درست نتونستم تو رو تربیت کنم!(با حرص به خودش
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 منننننننن، میگی مگس!؟ واقعاً که... اشاره کرد) به من، به منننن، به 

 بیشعور!  

  

 همونطور که بازوم رو میمالیدم گفتم: شاید باورت نشه ولی این بیشعوری

و ب یفکری و هر چی که نثارم میکنی، از اثرات همنشینی با خودته! 

 خواست دوباره کیفش رو بزنه بهم که سریع عقب کشیدم و گفتم: نزن بابا،

 گه انگار! چی توشه که انقدر سفت و دردناکه؟ کیف که نیست، سن

  

پشت چشمی نازک کرد و گفت: به تو چه؟ سرت تو کار خودت 

 باشه!... 

  

 با تردید نگاهش کردم که یهو تو جاش پرید و گفت: هی اومد اومد!

 اوناها ش 

  

 و بعد با دست به سرم اشاره کرد؛ سرمو چرخوندم که مستانه رو دیدم، در



 ت دختر بچهای که همون پروانه بود رو گرفته بود و داشتنحالی که دس

 میرفتن سمت یه ماشین بی ام. 

 در جلوی سمت کمک راننده رو باز کرد و پروانه رو بلند کرد و گذاشت 

 تو ماشین و سپس در رو بست. 

 خودش هم سوار شد و ماشین و حرکت کرد که منم سریع استارت زدم و 

 پشت سرش حرکت کردم . 

  

 باالخره میفهمم برای چی اومده ایران! اونم چهار سال!... 

  

 _چرا انقدر تابلو بازی درمیاری رامسین؟ خوبه دفعه اولت هم نیست که

 کسی رو تعقیب میکن یها!  

  

 با اخم گفتم: چیکار کردم مگه؟ 
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 _زیادی تابلویی! دقیقاً پشت سرشی، جوری که خر بود هم م یفهمید داری 

 نی! حاال این عقل عالمه! تعقیبش میک

  

 کالفه پوفی کشیدم و از کنار حرکت کردم . 

 نباید آیلین رو با خودم میاوردم... رو مخ بود! 

  

 _رامسین، میگم اون بچه هه... 

  

 با لحن جدی ای گفتم: دختر منه! 

  

 _از کجا انقدر مطمئنی ؟ 

  

 ت اصالً تو.. تو _چون... چون مستانه نمیتونه بهم خیانت کنه! یعنی خیان

 ذاتش نیست! خائن منم! 



  

 _انقدر مطمئن نباش... مستانه هم آدمه! چهار سال چطور میتونست با اون

 همه غم و غصه کنار بیاد؟ چطور م یتونست تنهایی اون اتفاقات رو درک 

 و هضم کنه؟ صد در صد یکی کنارش بوده... به یکی نیاز داشت!... 

  

 فکم قفل شد ... 

 نمیتونست خیانت کنه... اون اینکاره نبود... پروانه دختر منه... آره مستانه

 قطعاً دختر منه... فامیلش پناهِی... پناهی!  

 پروانه فقط م یتونه دختر من باشه و مستانه هم فقط مال من!  

 نفس نفس هام به شمارش افتاده بود! ... 

 اونا مال منن... مال من! فقط من! 

فت گرفته بود که ناخن هام رو به سفیدی فرمون رو در حدی س

 میرفت!...  
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 _رامسین... رامسین... عزیزم... 

  

 مال منن! 

  

 _رامسین توروخدا! ببخشید، غلط کردم! مستانه مال توئه... دوباره به

 دستش میاری..! پروانه دختر توئه! پدرش تویی عزیزم!  

 رامسین... رامسین جان!  

  

 دم سمتش و داد زدم: مال منن... مال من... فقطیهو جوری سرمو چرخون

 مـــــــــ ن! 

 که صدای جا به جا شدن مهر ههای گردنم رو. شنیدم. 

  

 آیلین با شوک و ترس چسبیده بود به صندلی و تکرار م یکرد: آره مال

 توعن! عشق و دختر توعن رامسین! فقط تو! 



  

 رد شد و داد زد: جاده سرمو تکون دادم و پوزخندی زدم که یهو چشماش گ

 رو ببین! 

  

 سرمو چرخوندم سمت جاده... اما قبل اینکه بفهمم چه اتفاقی داره میوفته،

 صدای مهیب برخورد دو جسم سنگین رو شنیدم و سپس ضربه ای که به

 سر و سینهم خورد و فریادم از درد که با جیغ آیلین هماهنگ شد و پرت

 شدنم به جلو. .. 

  

 اهی (فصل دوم) #تاوان_ب یگن

  67#پارت_

 #نازی  
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 با نوری که چشمامو در حالت بسته هم اذیت م یکرد و بوی الکل در

 اطرافم، آروم پل کهامو از هم باز کردم.  

 با تعجب به خودم نگاه کردم... بهم سرم وصل بود و یه ماسک اکسیژن هم

 رو بینی و دهنم... 

 من کجام؟ چرا وضعیتم اینجوریه ؟ 

 سعی کردم بلند بشم اما با تیر کشیدن شقیقهم پشیمون شدم و اخمام از درد

 توهم رفت!  

 گیج و منگ به اطراف م یکردم که ناگهان در اتاق باز شد و یه خانم با

 لباس یونیفرم پرستاری وارد شد.  

  

 با دیدِن منی که چشمام باز بود، لبخندی زد و گفت: باالخره به هوش 

 اومدید! 

  



 ا تعجب گفتم: مگه بیهوش بودم؟ اصالً من چرا اینجام؟ چی شده؟ ب

  

 لبخندش محو شد و با تردید گفت: یادتون نمیاد ؟ 

  

 یادم بیاد ؟ 

 چی یادم بیاد ؟ 

 لبامو روهم فشردم و کمی فکر کردم. .. 

  

 با یادآوری اون تصادف و آیلین و خودم که داشتیم مستانه رو تعقیب

 از ثانیه چشمام گرد شد و با نگرانی رو به اونمیکردیم، در کسری 

 پرستار گفتم: اون خانمی که باهاش تصادف کردم االن کجاست؟ وضعیتش

 چطوره ؟ 
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_نگران نباشید... حالش خوبه و همین اتاق بغل یتون هم هست. 

 خداروشکر 

 نه شما، نه اون خانم و نه اون خانمی که همراهتون بود، هیچکدوم آسیب

 دید! فقط. .. جدی ای ن

  

 لبش رو به دندون گرفت.  

 با چشمای ریز شده نگاهش کردم و گفتم: فقط چی؟ چی شده؟ لطفاً بهم 

 بگید! ... 

  

سرش رو انداخت پائین و گفت: فقط اون دختر بچهای که همراه خانمی 

 که

 باهاش تصادف کردید، بود.. خب اون...متأسفانه لگن پاش در رفته!  

  

 گفتی؟ االن کجاست؟ من باید ببینمش... _چییییی؟ چی 

  



 سعی کرد جلومو بگیره... با کالفگی گفت: آقا خواهش میکنم از جاتون

 تکون نخورید... شما تازه ب ههوش اومدید...! بخدا حال اون دو تا خانم و

 اون دختر بچه هم خوبه! 

  

 " از بیتوجه بهش، از تخت پائین اومدم و با گفتِن "ولی من باید ببینمش

 اتاق اومدم بیرون. 

 در اتاق کنارِی اتاقی که توش بودم رو باز کردم که چشمم افتاد به

 مستانه... شک ندارم مستانه بود... 

رو تخت بود... سرش پائین بود... داشت گریه م یکرد... هق 

 میزد!... 

  

 من مقصر این حالش بودم... من و بچه بازیهام، من و تصمیم های یهویی

 قان هم، من و ب یمنطق یهام، من و... و کارام، انتقامم!... و احم

 حس بدی داشتم... خیلی بد! 

 اینکه دخترم بخاطر بچهبازِی من آسیب دیده بود، داشت روانیم م یکرد!  
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 دخترم... دخترمون... پروانه... اولین کسی که اینجوری مهرش به دلم

 تو این مدت خیلی بهش فکرافتاده بود و بهش وابسته شده بودم... کسی که 

 میکردم!... 

 بخاطر من... بخاطر مِن ب یوجود آسیب دیده بود! رو تخت بیمارستان 

 بود... درد م یکشید!.. 

 دوست داشتم خودمو آتیش بزنم! 

  

 آروم در رو بستم و برگشتم سمت پرستاری که پشت سرم وایساده بود و با

 ترحم نگاهم میکرد!... 

 ترحم... ازش بیزار بودم... همین ترحم و دلسوزی ای کهترحم... ترحم... 

 تو چشمای اطرافیانم موج م یزد، باعث شد من بشم یه آدم نفر تانگیز! یه

 الکلِی دخترباز!  

 یه آدم بد... یه روانی... یه دیوونه!... 

  



 اخم کردم و گفتم: دخترم کجاست؟  

  

 تین ؟ با تعجب گفت: دخترتون؟ مگه شما پدر اون بچه هس

  

 _فکر کنم باید از نامخانوادگ یمون میفهمیدید. 

  

 ابروهاش باال پرید و گفت: ها اره! فامیلیتون یکی بود؛ خب دخترتون فعالً 

 تو مراقبت های ویژه هستن!  

  

 _کجاست؟ 

  

 #تاوان_ب یگناهی (فصل دوم) 

  67#پارت_

 #نازی  
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 ت م یکرد و بوی الکل دربا نوری که چشمامو در حالت بسته هم اذی

 اطرافم، آروم پل کهامو از هم باز کردم.  

 با تعجب به خودم نگاه کردم... بهم سرم وصل بود و یه ماسک اکسیژن هم

 رو بینی و دهنم... 

 من کجام؟ چرا وضعیتم اینجوریه ؟ 

 سعی کردم بلند بشم اما با تیر کشیدن شقیقهم پشیمون شدم و اخمام از درد

   توهم رفت!

 گیج و منگ به اطراف م یکردم که ناگهان در اتاق باز شد و یه خانم با

 لباس یونیفرم پرستاری وارد شد.  

  

 با دیدِن منی که چشمام باز بود، لبخندی زد و گفت: باالخره به هوش 



 اومدید! 

  

 با تعجب گفتم: مگه بیهوش بودم؟ اصالً من چرا اینجام؟ چی شده؟ 

  

 ا تردید گفت: یادتون نمیاد ؟ لبخندش محو شد و ب

  

 یادم بیاد ؟ 

 چی یادم بیاد ؟ 

 لبامو روهم فشردم و کمی فکر کردم. .. 

  

 با یادآوری اون تصادف و آیلین و خودم که داشتیم مستانه رو تعقیب

 میکردیم، در کسری از ثانیه چشمام گرد شد و با نگرانی رو به اون

 ادف کردم االن کجاست؟ وضعیتشپرستار گفتم: اون خانمی که باهاش تص

 چطوره ؟ 
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_نگران نباشید... حالش خوبه و همین اتاق بغل یتون هم هست. 

 خداروشکر 

 نه شما، نه اون خانم و نه اون خانمی که همراهتون بود، هیچکدوم آسیب

 جدی ای ندید! فقط. .. 

  

 لبش رو به دندون گرفت.  

 ط چی؟ چی شده؟ لطفاً بهم با چشمای ریز شده نگاهش کردم و گفتم: فق

 بگید! ... 

  

سرش رو انداخت پائین و گفت: فقط اون دختر بچهای که همراه خانمی 

 که

 باهاش تصادف کردید، بود.. خب اون...متأسفانه لگن پاش در رفته!  

  

 _چییییی؟ چی گفتی؟ االن کجاست؟ من باید ببینمش... 



  

 قا خواهش میکنم از جاتونسعی کرد جلومو بگیره... با کالفگی گفت: آ

 تکون نخورید... شما تازه ب ههوش اومدید...! بخدا حال اون دو تا خانم و

 اون دختر بچه هم خوبه! 

  

 بیتوجه بهش، از تخت پائین اومدم و با گفتِن "ولی من باید ببینمش" از 

 اتاق اومدم بیرون. 

 افتاد به در اتاق کنارِی اتاقی که توش بودم رو باز کردم که چشمم 

 مستانه... شک ندارم مستانه بود... 

رو تخت بود... سرش پائین بود... داشت گریه م یکرد... هق 

 میزد!... 

  

 من مقصر این حالش بودم... من و بچه بازیهام، من و تصمیم های یهویی

 و احمقان هم، من و ب یمنطق یهام، من و... و کارام، انتقامم!... 

 بد!  حس بدی داشتم... خیلی
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اینکه دخترم بخاطر بچهبازِی من آسیب دیده بود، داشت روانیم م یکرد!  

 دخترم... دخترمون... پروانه... اولین کسی که اینجوری مهرش به دلم

 افتاده بود و بهش وابسته شده بودم... کسی که تو این مدت خیلی بهش فکر

 میکردم!... 

 د! رو تخت بیمارستان بخاطر من... بخاطر مِن ب یوجود آسیب دیده بو

 بود... درد م یکشید!.. 

 دوست داشتم خودمو آتیش بزنم! 

  

آروم در رو ب ستم و برگشتم سمت پرستاری که پشت سرم وایساده بود و 

 با

 ترحم نگاهم میکرد!... 

 ترحم... ترحم... ترحم... ازش بیزار بودم... همین ترحم و دلسوزی ای که

 زد، باعث شد من بشم یه آدم نفر تانگیز! یهتو چشمای اطرافیانم موج م ی

 الکلِی دخترباز!  

 یه آدم بد... یه روانی... یه دیوونه!... 



  

 اخم کردم و گفتم: دخترم کجاست؟  

  

 با تعجب گفت: دخترتون؟ مگه شما پدر اون بچه هستین ؟ 

  

 _فکر کنم باید از نامخانوادگ یمون میفهمیدید. 

  

 فت: ها اره! فامیلیتون یکی بود؛ خب دخترتون فعالً ابروهاش باال پرید و گ

 تو بخش مراقبت های ویژه نوزادان هستن!  

  

 _کجاست؟  

  

 به سالن بزرگی که سمت راس تمون بود اشاره کرد و گفت: این طرف؛

 ولی شما نم یتونید االن برید آق ا 
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 _چرا؟ برای دیدن دخترمم اجازه الزم دارم؟ 

  

 م... االن نمیشه _آقا خواهش میکن

  

 بیتوجه بهش، اولین قدم رو به سمت سالن برداشتم که با صدای باز شدِن 

 دری متوقف شدم؛ برگشتم که با چهره مغموِم مستانه روب هرو شدم . 

  

 نم یتونستم چشم ازش بردارم... بعد چهار سال، یه ذره هم تغییر نکرده

نه رو داشت... چشمها بود... هنوز هم همون چهره پرشیطنت  و دختروو

 و 

گون ههاش هاکی از گری هش، خیس بود! اما بازم اون شادی و شیطنت 

 تو

 چهرهش دیده م یشد!...  

 جالبه... فکر میکردم تغییر کرده باشه!...  



  

 چند قدم جلو اومد... روب هروم وایساد... نگاهمون تو هم قفل شد... 

 د...! نفرتی که باعث شد چشمهای آبِی اقیانوسیش نفرت رو فریاد میز

 ناخودآگاه نگاه ازش بگیرم و به زمین زل بزنم... 

  

 من چه کرده بودم باهاش؟ چه کرده بودم که نفرتش نسبت بهم حتٰی تو 

 نگاهش هم هویدا بود؟ 

  

صدای پوزخندش رو شنیدم... چشمامو برای لحظ های بستم و سپس 

 داغ

 ه پرستار کشید! ... شدن گون هم که مساوی شد با جیغ خفهای ک

  

 #تاوان_ب یگناهی (فصل دوم) 

  68#پارت_
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 #نازی 

  

  

 با بهُت و ناباوری نگاهش کردم...  

 اون... اون االن چیکار کرد ؟ 

 زد تو گوش من؟ من؟ 

  

 _گمشو از اینجا... نمیخوام ریختتو ببینم!  

  

 نم یدونستم چی بگم... چیکار کنم... 

 شوکه شده بودم... 

 د نباید میشدم... با اون کاری که باهاش کرده بودم، نباید انتظار هر چن

 داشته باشم تو بعد چهار سال که دوباره چشمش بهم افتاد، بغلم کنه و بگه

 "دلم برات تنگ شده بود عشقم!!!" 



 باید بدتر از این م یزد... محکمتر م یزد ... 

  

 _بــــهت میگممم گمـشــــــووو! 

  

 که زد، لب زدم: مستانه! شوکه از دادی 

  

 _گمشو از اینجا... بسه هر چی بال سرم آوردی، بسه هر چی سکوت کردم 

 و دم نزدم، بسه هر چی .... 

 مکث کرد و ادامه داد: برو دیگه... نمیخوام ببینمت!  

  

 و بعد از کنارم رد شد و پرستار هم صد ا زنون پشت سرش ... 

  

 وهام زدم و به سمت در خروجی رفتم ... شقیقهم تیر کشید... چنگی تو م

 ماشینم که نبود، در نهایت با تاکسی برگشتم خونه ... 
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 دکمه آیفون رو فشار دادم که چند ثانیه بعد صدای نگران و متعجِب آروشا 

 به گوشم خورد: رامسین... چت شده؟ چرا سرت باند پیچِی؟ وای بیا تو..  

  

 در باز شد و رفتم داخل . 

 ا با نگرانی از درگاه خونه خارج شد و به سمتم اومد و با نگرانیآروش

 گفت: چت شده تو؟ وای بینیت چرا خو نِی؟  

  

 _تصادف کردم! 

  

 چشماش گرد شد و جیغ زد: چیییی؟ چه تصادفی؟ با کی؟ کجا؟ چیزیت که

 نشده ؟ 

  



کالفه از سؤال های پی در پ یاش گفتم: من خوبم، فقط خست هم. اگه 

 ه اجاز

 بدی میخوام برم استراحت کن م 

  

 انگار تازه دوزاریش افتاد که سریع از جلوم کنار رفت و گفت: ها اره بیا 

 تو! 

  

سری از روی تأسف تکون دادم و رفتم سمت در خونه؛ کف شهام رو 

 جلو 

 در درآوردم و داخل شدم . 

  من عمه تو سالن رو مبل مخصوصش نشسته بود و کتاب م یخوند؛ با دیدنِ 

 با اون و صورت باند پیچی شده، با نگرانی بلند شد و به سمتم اومد و گفت:

 وای پسرم این چه سر و ریختیه؟ چی شده؟ نکنه تصادف کردی؟ 

  

 _آره، االنم دارم از بیمارستان میام... خستهم عمه! میرم استراحت کنم. 
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 بر کن ببینمو از کنارش رد شدم و به سمت پل هها رفتم که گفت: حداقل ص

 چت شده!  

  

 پا روی اولین پله گذاشتم و بدون اینکه برگردم سمتش، گفتم: من خوبم. 

  

 و از پل هها باال رفتم و وارد اتاقم که روب هروی راه پله بود، شدم. 

پوفی کشیدم و کتم رو از تن کنده و پرت کردم رو میز مطالع هم و 

 خودمم

 ولو شدم رو تخت ... 

  

 .. خسته تر از همیشه... هم جسمم، هم روحم... خسته بودم.

 از این همه تالطم و تشویش خسته بودم... کاش م یشد دنیا یه جا وایسه تا

 بتونم یه استراحت طوالنی بکنم... 

 هه... آرزوی محال! 



  

 پروانه خیلی فکرم رو مشغول کرده بود ... 

 بود... حس بدِی نمیدونم حسم رو چطور توصیف کنم، اما میدونم خیلی بد 

که به کسی که تازه شده عزیز ترینت، آسیب زده باشی... کسی که 

دیوونهوار دوسش داری ازت کینه و نفرت داشته باشه... عشقت رو با 

 دستای 

 خودت نابود کرده باشی! ... 

 و من اینکار رو کردم و باعث خیلی کارای دیگه هم شدم!... 

  

 مه کس دور باشه... هوم ؟ شاید من آدمی بودم که باید از ه

 آدمی که فقط میتونه آسیب بزنه... کسی که نمیتونه از عشقش محافظت 

 کنه... به جای حامی و پشتیبان  بودن عزیزاش، به اونا آسیب میزنه و از

 خودش دورشون م یکنه! ... 

 من یه همچین آدمی بودم!  
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 تو زندگی از هیچی شانس نیاوردم.... 

 ه خائِن طم عکار از آب دراومد و بویی از حس و مهراون از مادرم ک

 مادری نبرده بود، اون هم از پدرم که با بیمنطقی، انتقاِم خیانِت مادرم رو 

 با عذاب دادن من و برادرم گرفت! ... 

 اون از نامادریم که فکر م یکردم قراِر بشه یه مادر خوب، ولی شد مار 

 هفت خط! 

 ابودش کردم، زندگیش رو ویران کردم، ولشاینم از عشقم... شکستمش، ن

 کردم، حاال هم که با پررویی انتظار دارم ببخشتم!  

  

 شاید باید ازش فاصله بگیرم؟ کنار بکشم و بزارم زندگیش رو بکنه!  

 من مسئولیت پذیر نیستم... نمیتونم برای پروانه پدر خوبی باشم! آمادگی 

 نخواهم داشت! سخته... برای پدر شدن و مسئولیت پذیرفتن رو هیچوقت 

 یکی مثل من سخته! ... 

  



 برای مستانه هم نمیتونم پشتیبان خوبی باشم... فقط باعث میشم خاطرات 

 گذشته براش یادآور بشه و عذاب ببینه! 

 با سمج بازی و تال شهام برای نزدیک شدن بهشون و دوباره دلش رو به

 شتر م یکنم!  دست آوردن، فقط نفرتش رو نسبت به خودم بی

 باید کنار بکشم... بیخیال شم! ... 

 دوستش دارم پس نباید باعث آزارش بشم! 

 باید راحتش بزارم! اجازه بدم بدون فکر و نگرانی زندگیش رو بکنه!  

 شاید اینطوری بهتر باشه! و این فقط با یه چیز ممکنه... اونم فاصله گرفتن

 ازش!  

  

 #تاوان_ب یگناهی (فصل دوم) 

  69پارت_#

 #نازی 
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 مهسان*** 

  

 بعد صبحونه، تصمیم گرفتم برم رنگ و بومی رو که دو روز پیش نتونستم

 بخرم، رو بخرم. 

  

از مستانه خداحافظی کردم و از خونه زدم بیرون؛ از حیاط که خارج شدم 

، 

 با ماشین مشکِی مدل باالیی جلوی خونه روب هرو شدم؛ که ب یشک مال

 د. رادوین بو

  

 چشمامو تو حدقه چرخوندم و کالفه پوفی کشیدم ... 

 پسرهی سیریش! معلوم نیست باز چی میخواد!... 



  

 بیتوجه بهش راهمو کج کردم برم که با بوقی که زد، متوقف شدم؛ برگشتم

سمتش و حرصی نگاهش کردم که شیشه رو داد پائین و گفت: سوار 

یفهمید تا خودش رو به نفهمیدن  شو... اخمام توهم رفت... این واقعاً نم

 زده بو د؟ 

  

دندون قروچهای کردم و رفتم سمتش و دستمو گذاشتم رو شیش های که 

 پائین

 داده بود و با حرص گفتم: تو نم یفهمی نه؟ بابا میگم نمیخوام دور و برم 

 ببینمت... نمیخوام چشمم بهت بیوفته.. ازم فاصله بگیر، تو که کارت باهام 

 ، پس دیگه برو رد پی کارت! تموم شده

  

 لبخند حرص یای زد و چند بار پشت سرهم پلک زد... انگار سعی داشت 

 آرامشش رو حفظ کنه و عصبانی نشه!...  

 سپس رو بهم گفت: مهسان من این چیزا حالیم نیست...! یه غلطی کردم که
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 کشجبران ناپذیره... قبول، نمیتونم جبرانش کنم اما میخوام از ذهنت پا

 کنم! ازت فرصت خواستم که ندادی... پس خودم دست به کار شدم!  

  

_ببینم تو عادت داری همه جا خودتو وسط بندازی؟ بفهم دیگه، 

 نمیخوام...

 چرا گم نمیشی؟ 

  

 _چون راه رو بلدم!  

  

 اداش رو با دهن کجی درآوردم "چون راه رو بلدم!" سپس با جدیت گفتم: 

 رم نپلکی! میتونم بخاطر مزاحمت ایجاد کردن ازتبه نفعته زیاد دور و ب

 شکایت کنم! 

  

حاال اون بود که با حرص نگاهم م یکرد! دندون قروچ های کرد و گفت: 

 تو



 اینکار رو نم یکنی اگه بهم فرصت بدی! سوار شو 

  

 پوزخندی زدم... 

 _تو خواب ببینی!  

  

 د و گفت: اگه سوارو جهت مخالفش راه افتادم که سریع از ماشین پیاده ش

 نشی تا مقصدت هم بوق زنان کنارت میام! میدونی که اینکار رو م یکنم!

 پس بخاطر حفظ آبروی خودت هم که شده، سوار ش و 

  

 _هر غلطی دلت میخواد بکن... من عمراً سوار ماشینت نم یشم!  

  

 _باشه، خودت خواستی! 

  

  ......................... 
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 یا خدا... 

 هاالناس... ای

 منو گاو کن... 

 گاوم کن از این وضعیت نجاتم بده!!!!!...  

  

سرمو انداخته بودم پائین و زیر نگا ههای مردم پرتمسخِر مردم، 

 همونطور 

 که داشتم رادوین و هفت جد و آبادش رو مورد عنایت القاب د النگیزی

 قرار میدادم، راه م یرفتم. 

  

 کنارم تو خیابون، بوق بوق کنان حرکت من تو پیاد هرو بودم و اون 

 میکرد!  

  



 پررو تر از رادوین خودشه...! باورم نمیشد اینکار رو کرده بود! ... 

 کار عاقالنه این بود که قبل اینکه همین نیمچه شرف باقی موند هم رو آب

 نبرده، سوار ماشینش شم تا بس کنه! اما از لجم اینکار رو نم یکردم!  

 _خانم... 

  

 زیر لب "خدایا منو بکش"ی گفتم و سرمو بلند کردم و با لبخندی که همه

بدبخت یهام رو نشون م یداد، رو به پسر نوَجوونی که مورد خطاب 

 قرارم 

 داده بود، گفتم: بله؟!  

  

 با انزجار به ماشیِن رادوین اشاره کرد و گفت: مزاحمه؟ م یخواهید شرش

 رو کم کنم؟!  

  

گرفت اما با گاز گرفتن گون ههام از داخل مهارش کردم  ناخودآگاه خند هم

 و
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 به جاش یه لبخند ملیح زدم!  

  

آخه یکی نیست بگه، توی جوجه فکلی، توی الف بچه، میخواهی چه 

 غلطی 

 کنی االن؟ نه تِه تهش چطور میخواهی شرش رو کم کنی ؟ 

 با این گوریل در بیوفتی که الشهت کف آسفالته جوجه! 

  

 جوابش رو بدم که یهو رادوین داد زد: مهسان سوار شو... مهسان خواستم 

 سوار شو... 

  

 با چشمای گرد برگشتم سمتش. .. 

 با دستاش میزد تو فرمون و عین دیوون هها هوار م یزد: مهسان سوار 

 شو... 

  



 _اسمتون رو هم که میدونه! ... 

  

 م به شما ربطیبا حرف پسره اخمام توهم رفت و رو بهش گفتم: فکر نکن

 داشته باشه! 

 _فقط خواستم کمک کنم!  

  

 _خب ما داشتیم مزاحم بازی م یکردیم! مرسی ولی کمکی الزم نیست! 

  

 چشماش گرد شد ... 

  

 _مزاحم بازی؟ اون دیگه چجور بازی اِی؟ 

  

 _یه بازی که وقتی یکی حس انسانیتش گل کرد و اومد کمک، شخِص 

 های تیمارستان!  مزاحم میره تو جلد فراری
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 #تاوان_ب یگناهی (فصل دوم) 

  70#پارت_

 #نازی  

  

  

 با تعجب سر تا پام رو با نگاهش وارسی کرد و راهشو گرفت و رفت! 

  

 با خنده زدم رو پیشونیم و برگشتم سمت رادوین؛ دیدم کلی آدم دارن با خنده

 و تمسخر نگاهمون میکنن! پس سوار شدم . 

 داد و هوارش خفه شد و با لبخند رو بهم گفت: آفرینبه محض سوار شدنم 

 دختر حرف گوش کن! 

  

 با حرص سر تکون دادم و یهو با کیفم افتادم به جونش! حاال جای داد و



 بیداد آخ و آی م یکرد و من هی م یزدم تو سر و کل هش! 

  

 _آی.. آخ.... آی نزن بابا... مهسان... آخ مهسان ... 

 که یهو جفت دستام رو گرفت که پرت شدم جلو و بیتوجه، فقط م یزدم

 قرار گرفتِن صورتم دقیقاً مقابل صورتش! 

 چشم تو چشم... نگاهمون توهم قفل شد... 

  

 گنگ نگاهش م یکردم... هیچی رو نم یتونستم از نگاهش بخونم... نامفهوم

 بود... عشق بود یا نفرت؟ انتقام بود یا دلتنگی؟ نمیدونم... 

 نگار هزار حس بود... غم، معما، فکر، دلتنگی، نفرت، عشق،تو نگاهش ا

 کینه، انتقام، محبت، پشیمونی، نگرانی!...  

 نمیدونم... گیج کننده بود! ... 

 فقط چشماش ... 

 چشماش بود که انگار چیزی رو درونم تکون داد!... 
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 نتازه فهمیدم چقدر دلم برای این نگاِه عسلی و شیرین تنگ شده... برای ای

 چشمایی که عشق رو پشت غرور مخفی کرده بودن!... 

 انگار اونم حال و هوای من رو داشت... گیج نگاهم م یکرد!  

 ناگهان نگاهش رو دزدید و عقب رفت؛ منم عقب کشیدم.  

  

 گر گرفته بودم... گرم بود... 

  

 _کجا... کجا میری؟ 

  

 بدون اینکه نگاهش کنم، جواب دادم: فروشگاه )...(  

  

 _اونجا برای چی؟ 

  

 اخم کردم و گفتم: اگه میخواهی راننده شخصی من باشی باید فضولی و



 مداخله رو بزاری کنار! 

 یه نفس عمیق کشید و زیر لب گفت: آروم، آروم، آروم باش! 

  

 خندیدم. دیوونه شده بود از دستم انگار!...  

  

 استارت زد و حرکت کرد. 

 ه اون؛ انگار هیچکدوم نم یدونستیم چیتو راه نه من حرف میزدم، ن

 بگیم! ... 

  

 با توقِف ماشین به خودم اومدم و چشم از بیرون گرفتم.  

  

 _رسیدیم 

  

 _ممنو ن
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 چیزی نگفت و فقط سر تکون داد. 

 کیفم رو برداشتم و پیاده شدم از ماشین . 

 آهی کشیدم و وارد فروشگاه شدم . 

  

 ه بود!  حتٰی دلم برای اینجا هم تنگ شد

یادش بخیر قبالً با نسترن و دلناز میومدیم... سر وسایل انتخاب یمون 

 همیشه 

 کلکل م یکردیم و تا فروشنده خونش به جوش نمیومد و با قیافه برزخی به 

 سمتمون نمیومد، بیخیال نم یشدیم!... 

 بعدش م یرفتیم بستنی م یخوردیم و هر دفعه به این نتیجه م یرسیدیم که

 ثل بستنی خوردن تو گرمای تابستون، کنار رفی قهای فابریک وهیچی م

 خل و مشنگت، نمیشه! 

 تو زمستون م یرفتیم کوه و چقدر مثل خل مشن گها، با ژستهای مسخره ،

 عکس میگرفتیم!... 



 نسترن هیچوقت نم یذاشت ما پشت فرمون بشینیم چون به هیچکدوم اعتماد

 نید هم خودمون، هم چند تا بدبختنداشت... م یگفت م یزنید تصادف م یک

 دیگه چالق م یکنید! اونوقت کلی باید پول ماشین و دیه بدم!... 

 ما هم کلی فحشش میدادیم! 

  

از یادآوری خاطر هها، اشک تو چشمام جمع شده بود که پسشون زدم و 

 با

 ک شیدِن یه نفس عمیق، بغضم رو قورت دادم!  

  

 و سپس رفتم سمت صندوق. چیزهایی که م یخواستم رو خریدم 

 وسایل رو گذاشتم رو میز که فروشنده که دختر َجوونی بود، سریع گفت: 

 حساب شدن خانم!  

  

 با تعجب گفتم: چی؟  
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 به سمت در فروشگاه اشاره کرد و گفت: ایشون پرداخت کردن! 

  

 با تعجب مسیر دستی که اشارهش کرده بود رو دنبال کردم که رسیدم به

  رادوین.

 با دیدن نگاِه متعجبم، ابروهاش رو باال انداخت و لبخندی زد . 

  

 #تاوان_ب یگناهی (فصل دوم) 

  71#پارت_

 #نازی  

  

  

 با حرص سرمو تکون دادم و بعد تحویل خریدام، رفتم پیشش. 

  



_جز راننده شخصی بودنم، شغل دیگ های هم برای خودت در نظر 

 ه شماست خانم!  گرفتی؟ _کل شغل و وظیفه من خدمت ب

  

 دهنکجی بهش کردم و به سمت ماشین راه افتادم که خندید و دنبالم اومد. 

 خودمم خند هم گرفته بود! 

  

 یهجورایی انگار قبول کرده بودم که همراهم باشه! البته اگه اینکار رو

 نم یکردم هم باز اون با سمجی کارش خودش رو میکرد و همه جا مثل

 ! یؤیؤ دنبالم م یبود

 پررو تر از رادوین خودش بود!... 

  

 سوار ماشین شدیم و حرکت کرد. 

  

 _هنوزم طراحی م یکنی؟ 
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 _آر ه 

  

 _میخواهی برگردی به شرکت و جدی کارت رو ادامه بدی؟ 

  

 ابروهام از پیشنهادش پرید باال!... 

 برگردم شرکت ؟ 

 دست دادمش!فکر بدی نبود... کار تو شرکت رو خیلی دوست داشتم که از 

 حاال چی بهتر از این؟ کاری رو انجام بدم که از ته دل بهش عالقه داشتم!  

 خواستم با نیش باز بگم "آره حتما، چی بهتر از این؟!" ولی با یادآوری

 دلیل ایران اومدنمون و بازی تو فیلم، نیشم بسته شد . 

 های مثل من،نم یتونستم به هر دو برسم... برای یه آدم شلخته و ب یبرنام 

 سخت بود!  

  



 _اومممممم نه، فکر نکنم بتونم! 

  

 _چرا؟ نکنه کار جدیدی پیدا کردی؟ 

  

 _تقریباً  

  

 _این یعنی چی؟ 

  

 _خب راستش به یه دلیلی اومدیم ایران که خب.. چطور بگم... قراِر تو یه 

 فیلم بازی کنیم؟ 

  

  با تعجب گفت: چی؟ یعنی تو و مستانه بازیگر شدید؟

  

 _نه بابا! فع الً 
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 #تاوان_ب یگناهی (فصل دوم) 

  71#پارت_

 #نازی  

  

  

 با حرص سرمو تکون دادم و بعد تحویل خریدام، رفتم پیشش. 

  

_جز راننده شخصی بودنم، شغل دیگ های هم برای خودت در نظر 

 گرفتی؟ 

  

 _کل شغل و وظیفه من خدمت به شماست خانم!  

  

 ه سمت ماشین راه افتادم که خندید و دنبالم اومد. دهنکجی بهش کردم و ب



 خودمم خند هم گرفته بود! 

 یهجورایی انگار قبول کرده بودم که همراهم باشه! البته اگه اینکار رو

 نم یکردم هم باز اون با سمجی کارش خودش رو میکرد و همه جا مثل

 یؤیؤ دنبالم م یبود! 

 پررو تر از رادوین خودش بود!... 

  

 ار ماشین شدیم و حرکت کرد. سو

  

 _هنوزم طراحی م یکنی؟ 

  

 _آر ه 

  

 _میخواهی برگردی به شرکت و جدی کارت رو ادامه بدی؟ 
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 ابروهام از پیشنهادش پرید باال!... 

 برگردم شرکت ؟ 

 فکر بدی نبود... کار تو شرکت رو خیلی دوست داشتم که از دست دادمش!

 انجام بدم که از ته دل بهش عالقه داشتم!   حاال چی بهتر از این؟ کاری رو

 خواستم با نیش باز بگم "آره حتما، چی بهتر از این؟!" ولی با یادآوری

 دلیل ایران اومدنمون و بازی تو فیلم، نیشم بسته شد . 

 نم یتونستم به هر دو برسم... برای یه آدم شلخته و ب یبرنام های مثل من،

 سخت بود!  

  

 فکر نکنم بتونم! _اومممممم نه، 

  

 _چرا؟ نکنه کار جدیدی پیدا کردی؟ 

  

 _تقریباً  



 _این  یعنی چی؟ 

  

 _خب راستش به یه دلیلی اومدیم ایران که خب.. چطور بگم... قراِر تو یه 

 فیلم بازی کنیم؟ 

  

 با تعجب گفت: چی؟ یعنی تو و مستانه بازیگر شدید؟ 

  

 با این اتفاقات اخیر، چندان خوب پیش _نه بابا! فعالً در حال آموزشیم.. که 

 نمیره! 

  

 _منظورت تصادِف رامسین و مستان هست؟  

  

 پوزخندی زدم و گفتم: آره! 

 رومو کردم سمتش و ادامه دادم: ببینم داداشت کار دیگهای پیدا نکرد
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 خواهر منو تعقیب کرد؟ 

  

 شونهای باال انداخت و گفت: نمیدونم... از خودش بپرس! 

  

 ندی زدم و چیزی نگفتم. پوزخ

  

 این دو برادر فقط میتونن حرص بدن... عین آدم رفتار کردن هم که کالً تو 

 ذاتشون نیست! ... 

 کارها و تصمیماتشون هم که همه احمقانه و بچگونه!  

 از ما هم بدترن... فکر م یکردم فقط خودمون از این کارهای مسخره

 میکنیم نگو بدتر از ما هم هست!... 

 تعقیب کردن... هه!  

 مثل ما... اون آتیش سوزِی احمقانه.. هه!  



ت کخندی زدم که نگاهم کرد؛ سرمو تکیه دادم به پشتِی صندلی و 

 چشمامو 

 بستم . 

  

 دارم کم کم به این نتیجه م یرسم که کل زندگِی من یه قص هی

 احمقان هست.... یه درام ترکی... چقدر مزخرف بود!... 

 ن خیانت کرد و مادری که به جای درک و حمایت، طردمپدری که بهمو

 کرد! ... 

خواهری که بخاطر عالیق و خواست ههای خودش آوردم تو این جهنم دره 

 و

 حاال هم که مجبورم شرایط رو بپذیرم و باهاش کنار بیام!  

  

 من در ظاهر شاید االن نسبت به رادوین عادی به نظر بیام... اما تو دلم

  غوغاست!...

 میدونم که نمیتونم تو این فیلم خوب بازی کنم... من موفق نمیشم! ... 
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 میدونم که هنوز آمادگی ندارم... تو اولین برخوردم با رادوین کارم کشید

 به بیمارستان و مثل روان یها خودزنی کردم... واقعاً چطور م یتونم با

 بازی تو این فیلم، با تک تک خاطراتم روب هرو بشم ؟ 

اتی که شیرین بودن ولی االن برام تل خترینن! رویاهایی که االن خاطر

 برام

 حکم کابوس رو دارن!  

 واقعاً چطور باهاشون کنار بیام ؟ 

 اگه به منه که با بازی تو هر صحنه غش میکنم و همیشه یه آمبوالنس باید

 جلو استادیو باشه! 

  

 _رسیدیم. 

  

 #تاوان_ب یگناهی (فصل دوم) 

  72#پارت_



 #نازی  

  

با صداش به خودم اومدم و چشمامو باز کردم که دیدم جلو خون هایم؛ کیف 

 و

 خریدهام رو برداشتم و با گفتِن یه "ممنون" ریز لب، از ماشین پیاده شدم. 

 چند دقیقه خیره خیره نگاهم کرد... سپس سرمو تکون داد و با گفتِن یه 

 "خداحافظ" گازش رو گرفت و رفت. 

  

 و رفتم سمت خونه؛ کلید انداختم که در باز شد و رفتم داخل و آهی کشیدم

 در رو بستم. 

  

 با دیدن حیاط آهی کشیدم... یادش بخیر حیاط خونه خودمون... بوی زندگی

 میداد... با اون باغچه سرسبز و درخت گالبی!... 

 ولی اینجا... 

https://4skin98.ir/


 نفسمو آه مانند بیرون دادم و رفتم داخل خونه. 

 کور بود!  همه جا سوت و

  

 وسایلم رو گذاشتم تو سالن و رفتم تو آشپزخونه تا آب بخورم؛ یخچال رو

 باز کردم و یه پارچ آب از توش برداشتم، سپس یه لیوان از رو کانتر

 برداشتم و توش آب ریخت م 

  

 _سالم  

  

جاخورده از صداش، جیغ خفهای کشیدم و لیوان از دستم افتاد رو زمین 

 و

 ! هزار تیکه شد

  

 پارچ رو گذاشتم رو کانتر و با اخم گفت: نم یتونی عین آدم سالم کنی؟



 حتماً باید مثل جن پشت سرم ظاهر بشی؟  

 _به زبون آدمیزادی سالم دادم! جاخوردن نداشت!... 

  

 دهنکجی بهش کردم و یه لیوان دیگه برداشتم و توش آب ریختم و یک

 نفس سر کشیدم. 

  

 _خفه نشی!  

  

 و گذاشتم سرجاش و گفتم: نم یشم!  لیوان ر

  

 _کجا بودی؟ 

  

 پارچ رو گذاشتم داخل یخچال و خواستم ماجرا و آبروریزِی امروزم وسط 

 خیابون رو براش تعریف کنم، اما مکث کردم... دوست نداشتم درمورد
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 رادوین چیزی بدونه! 

 فت "بهشبا شناختی که ازش داشتم حتماً از این به بعد هی دم به دیقه م یگ

 اعتماد نکن و ازش فاصله بگیر و یه بار ولت کرد و..." پس گفتم: رفته 

 بودم فروشگاه، رنگ و بوم خریدم. 

  

 "آها" یی گفت و رفت سمت گاز 

  

 تو این چند روز خیلی شکسته شده بود... اندازه صد سال پیر شده بود

 انگار... شبها میدیدم که یواشکی گریه میکنه!... 

 با سماجت سعی داشت خودش رو قوی و سرپا نشون بده!  اما بازم

  

 آهی کشیدم. 

  

 شالمو از سرم برداشتم و گفتم: پروانه خوبه؟ 



 اون که داشت با مالقه غذا رو هم م یزد، با حرفم حرکت دستش متوقف 

 شد . 

 مکثی کرد و گفت: بد نیست... خوابیده. 

  

 ش رو بهش یادآورینباید به روش میاوردم... نباید وضعیت دختر

 میکردم... 

  

 به سمتش رفتم و از پشت بغلش کردم! 

 شونههاش میلرزید که نشون م یداد داره گریه م یکنه! 

  

 برگشت سمتم و گفت: مهسان چرا اینجوری شد؟ رمان یهو همه چیز

 برعکس شد؟ ما که خوشبخت بودیم... ما که زندگیمون خوب بود... چرا 

 تجاوز و طرد شدن و افسردگی بس نبود... حاالیهو همه چیز عوض شد؟ 

 هم این.. 
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بغض اجازه نداد حرفش رو ادامه بده... گری هش شدیدتر شد... حاال هق 

 هق

 میکرد!... 

 با ناراحتی بغلش کردم!  

  

 #تاوان_ب یگناهی (فصل دوم) 

  73#پارت_

 #نازی  

  

  

 رویاها کابوسواقعاً چیشد که اینجوری شد؟ یهو همه چیز عوض شد... 

 شدن... خاطرات خوب تلخ شدن... گذشتهی طنزی که همیشه با یادآوریش

 کلی م یخندیدیم، شد بزرگترین تر سمون!...  



 اون شب بازم دیدم که مستانه یواشکی گریه کرد!  

 جونش به جون پروانه وصل بود و اگه خار میرفت تو پای پروانه، مستانه

 تعادلش رو از دست م یداد! 

 طقش رو از دست م یداد! من

 واقعاً هیچ عشقی باالتر از عشق مادر به فرزندش نیست...! برای رامسین 

 هم از این ب یتابی ها و گریه و زاری ها نم یکرد! 

  
 

  

 مستانه* ** 

  

 با صدای زنگ گوشیم، دماغم رو باال کشیدم و از رو تخت برش داشتم. 

 اسم "صوبی فوش خور" روش چشمک میزد! 

  

ناخودآگاه خند هم گرفت... از اسمش، اسمشی که به خودش نسبت داده بود 

 و
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 میخواست منم اینطوری بشناسمش! 

  

 اتصال رو زدم و گوشی رو گذاشتم رو گوشم و نشستم رو تخت. 

  

 _حالل زاده کی بودی تو؟ همین ده دقیقه پیش داشتم بهت فکر میکردم! 

  

 اینجوری میگی از دل منصدای دلخورش رو شنیدم: دروغ نگو! 

 دربیاری نه؟ هه... باید برم به این زود یها آشتی نم یکنم! 

  

ت کخندی زدم و گفتم: از دلت دربیارم؟ اونوقت برای چی؟ چیکار 

 کردم 

 مگه بهت؟ 

  

 _واه واه... دختر بد! اصالً گمشو نمیخوام صدات رو بشنوم! نالوتِی حافظه 

 ماهی!  



  

 .. ولی هنوز نفهمیدم.. چیکار کردم که باید از دلت_اومم باشه گم میشم.

 دربیارم صوبی جون؟ 

  

_چیکار کردی؟ چیکار که نکردی! یه حالی از من بگیری ببینی زند هم 

 یا 

 مرده!  

 و با افسوس ادامه داد: واقعاً من چه انتظاری از رفیق مجازی داشتم؟ نوچ 

 نوچ! 

  

 خندیدم... 

 رگه زنونه مانندش، تنها کسی بود کهاین ناشناس با این صدای دو

 میتونست تو این وضعیت لبخند به لبم بیاره و حالم رو خوب کن ه! 
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 _ببخشید دیگه صوبی جونم... درگیر بودم!  

  

 _نمیدونم این درگیر یهای تو ِکی میخواد تموم بشه!؟ خیله خب بیخیال 

 اینا... بگو ببینم خودت چخبر؟ حالت چطوره؟ 

  

 نم یپرسید... کاش بحث رو عوض م یکرد...  کاش اینو

  

 انگار تمام غم و غصه عالم رو دوشم نشست که ولو شدم رو تخت و آهی

 کشیدم و گفتم: من خوبم. 

  

 _منم باور کردم! ببینم صدات چرا انقدر گرفتهست؟ تازه دورگه هم

 هست... گریه کردی؟ چ یشده مستانه ؟ 

  

 یه چیزی بگو بخندم... شادم کن! با کالفگی گفتم: بیخیال صوبی! 



  

 _مگه من دلقکم؟ بعدشم چی چیو بیخیال؟ بنال ببینم دردت چیه؟ 

  

 _تصادف کردم... لگن پای دخترم در رفته! 

  

 _چییییییییی؟؟؟؟؟ 

  

 از دادش، اخمام توهم رفت و گوشی رو از گوشم فاصله دادم! 

 _چرا داد میزنی خب؟ کر شدم بابا! 

  

 اهی باعث و بانیش رو ببندی به رگبار فحش؟! _مستانه میخو

 خندیدم و "دیوونه" ای نثارش کردم که گفت: جدی میگم بابا ...تصور کن

 اونم مثل من فش خوِر و هر چی از دهنت درمیاد نثارش کن ! 
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 اون همینطور حرف م یزد و من قهقهه میزدم!  

 این بشر ب ینظیر بود!  

تم زار م یزدم، حاال خند هم یک لحظه هم منی که تا چند دقیقه پیش داش

 قطع

 نمیشه! 

  

 _به جان تو این فحش دادن همیشه نتیجه میده! قشنگ حرصت حالی میشه!

 یاال شروع کن... 

  

 نفس عمیقی کشیدم و در حالی که سعی داشتم نخندم، با صدای بلند شروع

 مقکردم: مرتیکه خر گاو زبون نفهم ب یادبیات خنگ میمون گوریل اح

 دیوونه!  

 _آفرین ادامه بده! ... 

  



 _چیز دیگهای به ذهنم نمیرسه!  

  

 _عر تو انقدر بچه مثبت بودی و من نم یدونستم؟ واقعاً همه فح شهایی که 

 بلدی همینان؟ بهت نمیادا!  

  

 _بعله همینقدر مثبت بودم! از حاال بدون! ببینم نکنه از من یه ده نپارهی 

 بیچاک و دهن ساختی؟ 

  

 _هی بگی نگی...یچی تو همین مای هها! 

_چون خودت یهپا دهنپاره ب یشاخ و دمی، فکر نکن همه هم عین 

 خودتن

 هااا!  

  

َُ بَباَ (برو بابا) تو منو ببینی اصالً حظ میکنی! یه آدم پایه، همه فن   _بَر
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 حریف، جذاب!... 

 باشم!  اصالً یه دایره لغتی دارمااا! خدایی باور نم یکنی مِن صوبی

  

 تموم مدت که داشت از خودش تعریف میکرد، قیافه من پوکر بود!  

 سپس نفسمو با تأسف بیرون دادم و گفتم: نچایی یه وقت!  

  

 #تاوان_ب یگناهی (فصل دوم) 

  74#پارت_

 #نازی 

  

 با پررویی گفت: نوچ، خیالت راحت! 

  

 م بیدار بشه! آهی کشیدم و گفتم: خب من دیگه باید برم... ممکنه دختر

  



 _باشه، شبت بخیر! 

  

 _شب توام بخیر! خداحافظ  

  

 _خدانگهدار! 

  

 قطع کردم. 

 گاهی وقتها فقط یه اتفاق کوچیک، میتونه همه چیز رو عوض کنه...

 میتونه حالت رو صد و هشتاد درجه تغییر بده!... 

 مثل االِن من که حرف زدن با صوبی تمام حسهای بد و منفیم از بین

 رفت!  

 مثل یه انرژی زا م یموند که م یتونست با حرفاش لبخند به لب آدم بیاره و

 حال رو خوب کنه! 
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 بلند شدم و از اتاق بیرون اومدم و به سمت اتاق پروانه رفتم؛ آروم در رو

باز کردم که بیدار نشه و وارد شده و باز هم به همون آرومی، در رو 

 رفتم. 

 ش رو بسته بود و آروم خوابیده بود. به سمت تختش رفتم؛ چشما

 پتو رو روش باالتر کشیدم.  

  

 تو خواب عجیب مظلوم میشد...ولی تو بیداری آتیش پاره بود!... 

 اما در هر حال دلم با دیدن قنچ م یرفت!  

 نمیدونم چقدر محوش شده بودم که با صدای در به خودم اومدم؛ نگاه از

 دادم که دیدم مهسانه! چهرهی مثل ماهش گرفتم و به در 

  

 گفت: نم یخواهی بخوابی؟ دیر وقت هها!  

  

 _االن میام . 



  

 سرشو تکون داد و رفت بیرون.  

گون هی پروانه رو بوسیدم و بعد خاموش کردن چراغ اتاقش، رفتم 

 بیرون.  

  

 مهسان با دیدنم گفت: راستی وقتی تو اتاقت بودی چرا داد و هوار

 ی اون فح شها رو میدادی؟ میکردی؟ به کی داشت

 پروانه از صدای بلندت بیدار شد... به زور خوابوندمش!  

 ابروهام باال پرید. .. 

 یعنی صدام انقدر بلند بوده ؟ 

  

شونهای باال انداختم و گفتم: با فحش دادن حرص و عصبانیم رو 

 خالی 

 کردم!  
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 ی! خندید و گفت: چی؟ خدای من! قبالً از این کارها نمیکرد

  

 _حاال میکنم! خب دیگه برو بخواب؛ منم امشب پیش پروانه م یخوابم!  

  

 _باشه 

  

 و رفت تو اتاقش.

 منم برگشتم پیش پروانه.  

  
 

  

با صدای زنگ گوشیم، اخمام توهم رفت و ب یتوجه بهش به پهلو شده 

 و

 خوابیدم.  

  



 اما مگه ول م یکرد ؟ 

 میرفت و نم یذاشت بخوابم!  همچنان صداش داشت رو اعصابم اسکی 

  

در نهایت که نال هی پروانه رو شنیدم، ناچار بلند شدم و گوشی رو از 

 رو

 عسلی برداشتم و بدون نگاه کردن به اسم طرف، جواب دادم.  

 قبل اینکه طرف بخواد الو بگه، با حرص گفتم: تو خواب نداری مردم

 ب آدم؟ نم یتونستی یهآزار؟ آخه چرا مثل مگس پارازیت میندازی تو خوا

 چند ساعت بعد زنگ بزنی که بیدار باشم؟ 

 _هوش هوش هوش! وایسا منم سوار شم... در جوابت باید بگم، خیر من

 خواب ندارم! همه که مثل خودت خرس نیستن تا این موقع خواب باشن!

 بعدم که جونم برات بگه لقب پارازیت و قاشق ننتشسه و نخود هر آش،

 به من نچسبون خواهشاً! در جواب سؤال آخرت  هم باس لقبهای توئن! 

 بگم خیر، االن دقیقاً وقت زنگ زدن بود! یه نگاه به ساعت بنداز! موش 
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 کور، خرس!  

در ضمن، بعد چهار سال شمارهت رو پیدا کردم، انتظار داشتی بشینم 

 وقت

 گل شمبوشک زنگ بزنم؟ دلتنگت شدم احمق!  

  

 خدای من... 

 ، خشکم زده بود! ... گوشی به دست

 این... این چطور ممکنه ؟ 

 اونم اینجوری، بعد چهار سال؟! 

 اون...اون. .. 

 وای خدا! ... 

  

 #تاوان_ب یگناهی (فصل دوم) 

  75#پارت_



 #نازی 

  

  

 _الو... ُمردی؟ یه ندا بده بفهمم زند های حداقل! 

  

 لب زدم: نس.. نسترن! 

  

 ی؟ فکر کردی چون از ایران رفتی از شر _بعله منم نسترن! چیه شوکه شد

منم خالص شدی؟ نه حاجی، ما مثل شما رفیق نیمه راه و نالوتی نیستیم! 

 نمیتونم حال اون لحظ هم رو توصیف کنم...!  

 شوکه شده بودم... فکر نمیکردم بعد این همه مدت یهو اینجوری پیداش

 بشه... اونم نسترن که بهترین دوستم بود!...  

 فی هم خوشحال بودم... ی هجوری که انگار آدرنالین خونم باال رفتهاز طر

 باشه، ذوق زده بودم!... 
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 قلبم هم گرومپ گرومپ، دیوانه وار خودش رو به سین هم میکوبید!... 

یه چیزی بین شوک و خوشحالی، متعجبم اما ذوق زده، عجیب بود 

 حالم!... 

 دقیقاً عین خری که بهش ت یتاپ داده باشن!  

  

 ت کخند هیستریکی زدم و گفتم: نسترن... باورم نمیشه دختر! واقعاً 

 خودتی ؟ 

  

 _میخوایی پاشم بیام همونجا پیشت تا ببینی و باور کنی؟! صد دفعه گفتم

 که، اره منم نسترن! 

  

 _آخه چجوری؟ بعد چهار سال...! شمار هم رو از کجا آوردی ؟ 

  

 _هه.. رفیق ما رو باش! 



 براز دلتنگی و بساط فیلم هندی، داری اینو میپرسی؟ یعنی برواالن جای ا

 گمشو دیگه نبینمت عوضی!  

  

 خندیدم و گفتم: خودتی! وای خدا باورم نمیشه! آخه چجوری؟ 

  

 _چجوریش رو وقتی که ببینمت، با چماق حالیت میکنم!  

  

 _چرا چماق؟ مگه چیکار کردم؟ 

 و رو ببینم با هفت روش_تازه م یپرسی چیکار کردم؟ یعنی من ت

 سامورایی هم هی کارهای کرده و نکرد هت رو میارم جلو چشمت! 

  

 _نسترن چرا اینطوری حرف میزنی؟ جرم که نکردم!  

  

 _فعالً بیخیال، ذهنت رو درگیر نکن! فردا باید ببینمت! اونوقت قشنگ همه 
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 چیو حالیت م یکنم!  

  

 رستم، فردا با دلناز بیا! _باشه باشه؛ آدرس خون هم رو برات م یف

  

 _نوچ نوچ! همه رفیق دارن ما هم رفیق داریم! اونوقت زنگ م یزنیم 

 یادش نمیاد کدوم خری هستیم! ولی اون رفیق دیگ هش که اصالً یادش هم 

 نبوده اینو، رو قشنگ یادش میاد! خدایا کرمتو شکر! 

 خندیدم... 

 که کاری کنن از ته دلگاهی تو اوج غم و ناامیدی کسایی پیدا میشن 

 بخندی! و اونا دوستانت هستن... صوبی، یه دوست مجازی و نسترن یه

 دوست واقعی!  

هر دو کاری کردن از ته دل بخندم... کاری کردن غم و غص هها برای 

 چند 

 دقیقه هم که شده یادم بره!... 



  

 ا با خنده گفتم: آخه مگه میشه یکی مثل تو رو فراموش کرد؟ دیدی که ت

 صدات رو شنیدم، سریع شناختم! خودت که میدونی من حافظهم مثل ماهی 

 میمونه! انتظار نداشته باش که بعد چهارسال شمارهت یادم مونده باشه! 

 االنم اگه اون دلناز گور به گور شده یادم اومد، بخاطر اینه که تو و اون

 همیشه باهمین! اصالً جدا از هم نمیشه دیدتون! 

 یله خب، دیگه نمیخواد چاپلوسی کنی، قانع شدم! _خیله خب خ

  

 _خوبه؛ یادت نره فردا بیاییدها! 

  

 _اممم میگم از اونجایی که تو االن در عالم خواب و بیداری هستی و فکر

 میکنی نصف شبه، منظورت از فردا همین امروِز دیگه؟  

  

 با تعجب گفتم: وااا مگه ساعت چنده؟ 
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که تأسف ازش میبارید، جواب داد: خسته  با صدای تحلیل رفت هش

 نباشی 

 دالور! ساعت یازدهه! 

  

 در کسری از ثانیه چشمام گرد شد و رو تخت پریدم پایین و جیغ زدم:

 چییییی؟؟ ؟ 

 #تاوان_ب یگناهی (فصل دوم) 

  76#پارت_

 #نازی  

  

  

 که همزمان شد با گریه پروانه... 

 مق"ی نثار خودم کردم! چشمامو روهم فشار دادم و زیر لب "اح



  

 _اه چرا داد میزنی؟ کر شدم...! تو که همیشه تا لنگ ظهر م یخوابی،

 تعجبت برای چیه آخه؟! 

  

 _نسترن من باید برم؛ فعالً  

 _اوی کجا وای... 

  

 بیتوجه به اینکه داره حرف م یزنه، قطع کردم و رفتم سمت پروانه؛

 داشت گریه م یکرد! 

دم و گفتم: هیش... ببخشید دخترم! مامانت رو بوسید مش و بغلش کر

 َجو 

 گرفت! تو گریه نکن فداتشم!  

  

 بعد چند دقیقه باالخره گری هش بند اومد و آروم شد. 
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 گذاشتمش رو تخت و گفتم: ببخشید دیگه... خوابت رو هم پروندم! 

  

 تخس گفت: من هنوژ خوابم میاد! 

  

 خندیدم... 

 یخوابید!   مثل خودم بود... عین خرس م

 _ولی عزیزم االن که نمیشه... دیگه صبح شده، باید بیدار شی... از زیر

 پتوت بیایی بیرون... به خورشید خانم صبح بخیر بگی... دست و روت رو

 بشوری... صبحونه بخوری و یه روز خوب و شاد دیگه رو شروع کنی! 

  

 چشمای درشت و رنگیش برق زد که دلم قنچ رفت واسش!  

 ذوق گفت: نَداسی هم بتَِشم ؟ با 

 (نقاشی هم بکشم؟) 

  



 _اره عزیزم! نقاشی هم بکش! 

  

 _پس بلیم یه لوز خوف دیگه رو شلوع تتُیم!  

 (پس بریم یه روز خوب دیگه رو شروع کنیم)! 

 _بریمم م 

  

 و اون روز خوب شروع شد!... 

  

 .. پروانهمهسان از قبل بیدار شده بود و صبحونه رو آماده کرده بود.

 پرانرژی تر از قبل بود و دو لپی م یخورد... همش هم ما رو با حرف 

 زدن شیرینش و جمالتش م یخندوند!... 

 حالش داشت روز به روز بهتر م یشد و همین باعث خوشحالی و دلگرمیم

 بود!... 
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مامان همیشه م یگفت هیچوقت خودت رو برای مشکالت ناراحت نکن 

... 

 ل نمیگذره... با فراز و نشیبهاش قشنگه...! پس هنگامزندگی بدون مشک

 روب هرویی باهاشون، زانوی غم بغل نگیر و سعی کن راه حل رو پیدا

 کنی! هر مشکلی چارهای داره!  

هیچ دردی ب یدرمون و ابدی نیست... همهی دردها درمون میشن... هم 

 هی 

 زخمها خوب میشن... همهی مشکالت حل میشن!... 

  

 مید شده بودم!... من ناا

آدمها در چنین مواقعی ای یجورایی مغزشون قفل میکنه... فقط آی هی 

 یأس

 میگن و نمیتونن دنبال راه چاره باشن! 

 مخصوصا درمورد فرزند!... 

 یه خار بره تو پای بچه، یه مادر دلش هزار راه میره! و با یه خنده و بچه



 امید و روشنایی به زندگی مادر برمیگرده!  

  

 نگاهم رو از پروان های که داشت نقاشی میکشید، به سمت مهسانی که

 سرش تو گوشیش بود سوق دادم و گفتم: مهسی، امروز نسترن و دلناز 

 میان اینجا 

 چشماش گرد شد!  

 _چیییی؟؟ چی داری میگی؟ اونا ک... 

  

 پریدم وسط حرفش: نسترن بهم زنگ زد... نمیدونم شمار هم رو از کجا

 بود! یکم تهدید کرد بعد هم گفت باید ببینمتمون! آدرس خونه روآورده 

 براش فرستادم . 

  

 _واقعاً نمیدونم چی بگم...! آخه چطوری؟ اونم اینجوری، بعد چهارسال؟!  
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 _منم نمیدونم، وقتی که اومدن ازشون میپرسیم!  

  

 _ِکی میان؟  

  

 _احتماالً چند ساعت دیگه!  

 ون رو شنیدیم. .. و همین لحظه صدای آیف

از رو صندلی بلند شدم و با خنده گفت: حالل زاده ها رو ببینا... تا 

 اسمشون

 اومد پیداشون شد! 

  

 خندید و با هم رفتیم تو سالن؛ ب یهیچ پرسشی دکمه آیفون رو فشار دادم و

 در باز شد. 

 سپس رفتم  سمت حال و بازش کردم... 

 خودشون بودن! ... 



  

 هی (فصل دوم)  #تاوان_ب یگنا

  77#پارت_

 #نازی 

 با صدای بلند گفتم: خوش اومدید خنگل یها! 

  

 دلناز با چشمای گرد مثل خودم، بلند گفت: مگه دستم بهت نرسه عبرت! 

  

 و مهدیس هم یه لبخند مکش مرگ ما که پشتش هزاران نقشه برای قتل من

 پنهان شده بود، زد!  

 ر رو باز بیشتر باز کردم که هر دو با یهآب دهنمو قورت دادم و با لبخند د

 پس گردنی زدن به من، وارد شدن . 

  

 همونطور که دستم پس گردنم بود و اخمام توهم، در رو بستم و زیر لب
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 "وحشیها" یی نثارشون کردم! 

  

 مهدیس: شنیدم ا 

 _خب که چی؟ بیا منو بکش! احمق وحشی!  

  

 ار دارم!  اول بگو اون مهسان مهدیس: اونم به موقعش.. فعالً باهات ک

 چلمنگ کجاست؟!  

  

 خواستم جواب بدم که با صدای "چلمنگ خودتی و هفت جد و آبادت" گفتِن 

 مهسان، حرف تو دهنم ماسید!  

 تو درگاه اتاقش وایساده بود که به سمتون اومد و یهو مهدیس و دلناز رو با 

 دو یه "آخ" بگن! هم بغل کرد که باعث شد سرهاشون بهم بخوره و هر 

 نیشم شل شد و دلم خنک!  

  



 مهسان: پت و مت خلم! نه یعنی گلم! کجا بودین شماها؟ نمیدونید چقدر 

 براتون دلتنگی کردم! چقدر به فکرتون بودم! 

 مهدیس و دلناز به زحمت از بغلش بیرون اومدن و با قیافههای حرصی

 گفتن: ارواح عم هت!  

  

دندون گرفتِن لبم، چنگی به گون هم زدم و گفتم: "هین" ی کشیده و با به 

 اِوا 

 به عمه خدانیامرز ما چیکار دارین بیادبا؟ نمیدونین درست نیست پشت

 سر ُمرده حرف بزنید؟ نوچ نوچ...!  

  

مه سان پقی زد زیر خنده و دلناز پوکر گفت: مگه شما عمه دارین 

 عبرتا؟! 

  

 مهسان در ثانی خفه شد!  

 ما عمه نداشتیم!  راست میگفت، 
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 اصالً پدر ما که اردالن باشه هیچ خانوادهای نداشت... اگر هم داشته ما که

 ازش خبر نداشتیم!... 

جالب بود ما هیچوقت از بابا درمورد خانواد هش نپرسیدیم... اصال 

 درمورد

 پدربزرگ، مادربزرگ، عمه و عموهایی که نمیدونم وجود داشتن یا نه،

 کنجکاو نبودیم!  

 فکر کنم دلیلش اینه که هیچوقت از فامیل خوشمون نمیومد!... 

 مامان م یگفت پدر و مادرش یک سال قبل از به دنیا اومدِن ما، فوت شدن! 

 تنها فامی لهایی که داشتیم خاله و دایی بودن! با بچههاشون که اصالً دل 

 خوشی ازشون نداشتیم!  

 مخصوصا از شمیم... دختر خاله! 

  

 یخیال... خوش اومدید دیگه... بفرمایید بشینید! من: خب ب

  



 مهدیس: بایدم بگی بیخیال! خوب سوسک شدین! 

  

دهنکجی بهش کردم و مهسان گفت: دوَغتو بنَوش بَباَ!(دوغتو بنوش بابا) 

 مهدیس شون های باال انداخت و هر دوتاشون کف شهاشون رو جلو در 

 درآوردن و رفتن تو سالن . 

  

 وض عشون خیلی ناجوره هااا!  _میگم اینا 

  

 با تعجب گفتم: منظورت چیه؟ 

  

_یعنی یهو نخوان نقش ههای قتلی که تو راه کشیدن رو رومون پیاده 

 کنن!؟

 نگاههاشون اصالً حس خوبی بهم نمیده! 

  

 خندیدم و گفتم: بیا بابا... چیزی نیست. 
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 ون درآوردن،_باشه ولی یهو یه ماری سگی چاقویی قمهای چیزی از کیفش

 نگو نگفتی! 

  

 _نمیگم... بی ا 

  

اومد و هر دو رفتیم تو سالن که دیدیم هر دوشون زل زدن به پروان هی 

 در 

 حال نقاشی و با تعجب نگاهش میکنن!  

  

 "اهوم" ی کردم تا متوجه حضورمون بشن؛ مهدیس با دست به پروانه

 اشاره کرد و رو به ما گفت: این گوگولی کیه ؟ 

  

 : دخترم! من

  



 #تاوان_ب یگناهی (فصل دوم) 

  78#پارت_

 #نازی  

  

  

 هر دو چشماشون گرد شد و داد زدن: چییی؟؟؟ 

  

 دلناز: چی میگی تو؟ نکنه شوهر هم کردی و ما ب یخبر بودیم؟ 

  

مهدیس پوزخندی زد و گفت: اره دیگه... شوهر هم کرده بچه هم 

 داره...

 کرده...! خانم سرش شلوغه.. شوهر دار  البد دوست و رفیق جدید هم پیدا

 شده... دیگه چطوری ما رو یادش بمونه؟  
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بریم دلناز... بریم که اینجا دیگه جای موندن نیست، کنار این دو 

تا!... و هر دو اولین قدم رو برداشتن که هول کرده گفتم: نه نه 

 اینطور نیست ...

 هر ندارم! دارید زود قضاوت میکنید بچ هها... من... من شو

  

 متوقف شدن... با چشمای گرد نگاهم کردن!...  

  

مهدیس: نکنه... نکنه از دوست پسرت بچه دار شدی؟ اون... اون 

 پسره..

 اسمش چی بود..؟ رام.. ر ا 

  

 من: رامسین 

  

مهدیس: ها آره همون... نکنه بچه از همونه؟ ها مستانه؟ پدر بچ هت 

 کیه؟ 

  



 دی مستانه؟ از دوست پسرت حامله شدی؟  دلناز: وای تو چیکار کر

 هه واسه همینه یه مدت غیبت زده بود.. رفتی این بچه رو به بیاری آره؟

 آره مستانه؟ 

  

 بغض گلوم رو گرفت و اشک تو چشمام حلقه زد!  

 لعنت به این زندگی... لعنت به این قضاوتها... به من من، به رامسین...

 به این طرز تفکرها!... 

  

 نه، اینطور نیست!  من:

  

 مهدیس با کالفگی و صدایی تقریباً بلند گفت: پس چطوریه؟ اگه اینطور 

 نیست چطوریه؟ تو مثل یه... یه... یه آدم نفهِم احمق از دوست پسرت 

 حامله شدی! بعد هم به جای سقط بچه، نگهش داشتی و به دنیا آوردیش! تو
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مادرت، خانواد هت،  بخاطر (این به پروانه اشاره کرد) این بچه،

 دوستات،

 گذشتهت و همه چیزت رو کنار گذاشتی!  

  

 بغضم شکست ... 

 توانایی حرف زدن نداشتم... 

  

 مهسان اخم کرد و به جای من سینه سپر کرد!  

 با صدای بلند گفت: خفه شو! تو هیچی نمیدونی... هیچی! 

 از طرداز سختیهایی که کشیدیم... از بالهایی که سرمون اومد... 

 شدنمون... از خیانتی که دیدیم... از اون شب نحس... از اون... اون

 متجاوزهای عوضی! 

  

 نگاه مهدیس رنگ ناباوری گرفت و مهسان همچنان ادامه داد: تو فقط



 میتونی قضاوت کنی... فقط میتونی حرف بیخود بزنی... هیچی 

 قانهت، نمیتونینمیدونی...! هر چند اگه بدونی هم با این طرز فکِر احم

 درک کنی! پس خفه شو! حرف مفت نزن! قضاوت ب یجا نکن!  

  

 مهدیس: چی... چی میگی مهسان؟ چه متجاوزهایی؟ چه طرد شدنی؟ چه 

 خیانتی؟ 

  

 مهسان: هه! نمیدونی! 

  

 دلناز: توروخدا یکیتون بگه چیشده!؟ دارید از چی حرف میزنید؟ 

  

 داشتم... با پشت دست اشکهامو پسدیگه توانایی موندن در اونجا رو ن

 زدم و دویدم تو اتاقم... در رو بستم و بهش تکیه دادم ... 

 سر خوردم و نشستم رو زمین... 
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 همین بود... 

 طرز فکر این جامعه همین بود... یه دختر فقط میتونخ قضاوت بشه... فقط 

 حرف پشت سرش زده میشه... فقط محدود میشه... 

 ه... هیچوقت کسی پیدا نمیشه که به فضای قضاوتهیچوقت درک نمیش

 کردن، درکش کنه!.. 

 و من یکی از اون دخترهام!... 

 از اونایی که زندگیشون با قضاوتهای بیجا و حرف و کنایه گذشت!... 

  

 دوستام... دوستایی که از هم هی کوچیک و بزرگ زندگیم خبر داشتن و

 رو م یدونستن، حاال به چشم یه  حتی چیزهایی راجبم که خودمم نم یدونستم

 هرجایی نگاهم میکنن! 

 یکی که از دوست پسرش حامله شده... یکی که شرف و آبرو حالیش

 نیست!... 



 و چی بدتر از این ؟ 

 این دیگه ته بدبختِی!  

  

 میون گریه و هق هق پوزخندی زدم! ... 

 اختم، درکممادرم، کسی که منو به دنیا آورده بود و بهتر از خودم م یشن

 نکرد! حاال چه انتظاری  باید از دوستهام میداشتم؟ هیچی!.. 

 باید انتظار بدتر از ای نها رو هم میداشتم!  

 قضاوت که چیزی نیست... اگه برن همه جا بگن من یه هرجاییام و دخترم

 یه حرومزاده هم نباید تعجب کنم! 

ن... جامعهای به هر حال اونا تو این جامعه زندگی کردن و بزرگ شد

 که

 کارش قضاوت کردن و حرف درآوردنه!... 

  

 #تاوان_ب یگناهی (فصل دوم) 
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  79#پارت_

 #نازی  

  

  

 چند تقه به در خورد و سپس صدای مهسان که گفت: مستانه... مستانه

 آبجی... باز کن در رو فداتشم!  

  

 توجهی نکردم؛ ولی سیریش بود و ول نمیکرد!.. 

 دیگه قربونت برم... مستانه ...  بازم گفت: باز کن

  

 کالفه داد زدم: ولم کنید! 

  

 _مستانه من غلط خوردم... اشتباه کردم... توروخدا در رو باز کن! 

  



 صدای مهدیس بود... اما غلط خورد؟ 

 میون گریه خندیدم! 

  

 سپس صدای دلناز: غلط رو مگه میخورن؟  

  

 دم... چیز... آها شیکر!  مهدیس: ها نه.. غلط نه... یعنی چیز خور

  

 دلناز: مطمئنی؟ چیز دیگ های نبود؟ گ ... 

  

 مهدیس کالمش رو برید: اِ خفه شو توام!  

  

 مهسان: آبجی توروخدا بیا بیرون... 

  

 مهدیس: مستانه بخدا غلط کردم! زود قضاوت کردم! ببخشید... باز کن

https://4skin98.ir/


 خواهرم...باز کن. . 

  

اهی هم نیست... فقط تنهام بذارید!  دلناز: من: من خوبم. نیاز به عذرخو

 تنهات بذاریم که بشینی اونجا گریه و خودخوری کنی؟ ِد بیا بیرون 

 عزیزم! این چغندر چیز خورد! غلط کرد! تو ببخش!  

  

 دست برنمیداشتن... سمج بودن... مثل خودم!  

 روبا کالفگی بلند شدم و در رو باز کردم که یهو هر سه تاشون خودشون 

 انداختن تو اتاق!  

  

 مهدیس: مستی ببخشید، ببخشید، ببخشید، غلط کردم، اشتباه کردم، از

 چیزی خبر نداشتم!  

  

 من: مهم نیست؛ بیخیا ل 



  

 دلناز: چه اتفاقی براتون افتاده بود ؟ 

  

 مهسان پوزخند زد و گفت: بعد به ما میگن رفیق نیمه راه! خودتون که

 یا سرمون اومد و کشیدیم! روحتون هم خبر نداره چ

  

 دلناز: خودتون که نمیومدید به ما بگید، از کجا باید م یدونستیم؟!  

  

 من: بسه بچهها! 

  

 بس کردن. .. 

 از رو ترحم مراعات حال منو میکنن مثال! 

  

 از اتاق خارج شده و رفتم سمت پروانه؛ بغلش کردم و بوسیدمش.  
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 ان (به مهدیس و دلناز اشاره کرد) اونبا مظلومیت نگاهم کرد و گفت: مام

 دو تا آماژونی دیته تین ؟ 

 (مامان اون دو تا آمازونی دیگه کین؟)  

  

 چشمای مهدیس و دلناز گرد شد و من و مهسان زدیم زیر خنده!  

  

 من: خاله های بیشعورتن!  

  

 چشمای نازش گرد شد و گفت: وادقعا؟ پس چال خاله مهسان بیسعول

 خالمه دیته!   نیست؟ اونم

 (واقعا؟ً پس چرا خاله مهسان بیشعور نیست؟ اونم خالمه دیگه !) 

  

مهسان جلو اومد و پروانه رو از بغلم گرفت و محکم گون هش رو بوسید 

 و



 گفت: عزیزم من با بقیه خالهها فرق میکنم!  

  

 _چه فلقی؟ 

 (چه فرقی؟)

  

 کی م یتونست قانعش کنه؟!  

  

 ومد و گفت: اِ اِ اِ...چرا ازم تو ذهنش یه فاقد شعور مهدیس با اخم جلو ا

 میسازی؟  

بعد رو به پروانه ادامه داد: عزیزم من بهترین خال هتم! به حرف این 

 پشمک

 گوش نکن فداتشم!  

  

 پروانه دستای کوچولوش رو روی صورت مهسان کشید و سپس گفت: اگه
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 پسمکه، چال مثل پسمک نلم نیست؟!  

 را مثل پشمک نرم نیست!؟)  (اگه پشمکه، چ

ویرایش "تاوان ب یگناهی:" 

#تاوان_ب یگناهی (فصل 

 80دوم) #پارت_

 #نازی 

  

  

 مهدیس چند دقیقه با درموندگی نگاهش کرد، سپس گفت: برو پیش

 مامانت... برو عزیزم! قانع کردنت از کوه ََکندن هم سخت تره بچه! 

  

 پروانه: چال همه اینو میگن؟! 

  



 هممون زدیم زیر خنده!...  با حرفش

پروانه محشر بود... جمالت و تیکه کال مهایی که داشت آدم رو از 

 خنده

 رود هبر میکرد! 

 دونست ههاش خیلی بیشتر از یه بچه سه ساله بود! 

  

 بغلش کردم و گفتم: بدین من بچمو! قانع کردنش غیرممکنه! 

  

 دلناز: به خودت رفته دیگه! 

  

 براش درآورد و گفت: ن پ میخواستی به تو پروانه تخس زبونی

 بلم؟(برم)** 

  

 و باز همه خندیدیم!... 

 اون روز مهدیس و دلناز ناهار هم پیشمون موندن... غذا رو خودشون
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 درست کردن و همه دور هم با شوخی و خنده خوردیم. .. 

 ظرفها رو هم خودشون ... 

 بعد هم چای دم کردن ... 

  

ه استکان های چایی توش بود، از آشپزخونه اومد دلناز با سین یای ک

 بیرون 

و با گذاشتِن سینی رو میز، نشست کنار پروان های که رو مبل نشسته بود 

 و

 مهدیس هم یه سمتش! 

 هر دو تاشون پروانه رو محاصره کرده بودن و مدام میچلوندنش! 

 مهدیس ل پهاش رو م یکشید و دلناز قربون صدقهش م یرفت!  

  

 ز: آی این بچه چه نازه! به کی رفته؟  دلنا

  

 مهدیس: البد به باباش! مستانه که انقدر گوگولی نبود! 



  

 با اخم مصنوعی گفتم: من گوگولی نبودم؟ زاغ سیاه، این همه زیبایِی منو 

 نمیبینی؟ 

  

 مهدیس: نه واال! فقط یه جوجه فکلِی کله آتیشی میبینم!  

  

 من: عنتر! 

  

 کنید بچه رو... نگاه لپاش قرمز شده!  مهسان: بابا ول

  

 با این حرِف مهسان، پروانه دستهای مهدیس و دلناز که م یرفت برای 

کشیدِن لپاش رو پس زد و با اخم بچگون هش گفت: اله ولم تنُید!  لپامو 

 تنَدید 

 بیسعوال! 
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 (آره ولم کنید لپام رو ََکندید بیشعورا)! 

  

 انه با تخسی ازش رو برگردوند و بلندچشمای هردوشون گرد شد که پرو

 شد اومد پیش من؛ با خنده بغلش کردم و گفتم: شاید از نظر ظاهری زیاد 

 شبیهم نباشه، اما اخال ق و رفتارهاش کپ خودمه! 

 دلناز: بله بله... داریم میبینیم! 

  

 مهدیس: دختر توعه دیگه! 

  

 ده بودن که قرمز شدهخندیدم و لپ پروانه رو بوسیدم! بیشعورا انقدر کشی

 بود! 

  

 مهدیس: خب نمیخواهید چیزی درمورد اتفاقاتی که براتون افتاده بگید؟ ما

 کنجکاویم بدونیم چیشده!؟ 



  

 مهسان پوزخندی زد و گفت: میخواهی همدردی کنی یا کنجکاویت رو

 ارضا کنی عزیزم؟! 

  

 با چشمای گرد گفت: وااا مهسان!  

  

 دیگه... ندونید بهتره! به قضاوتتون ادامه بدید! مهسان: چیه؟ راست میگم 

  

 مهدیس: وا توام کینه شتر داریا! من که معذرت خواهی کردم! 

  

 مهسان با حرص گفت: تو اگه بهترین دوستت بهت م یگفت هرجایی،

 میگفتی خب باشه حق داره این همه مدت ازم ب یخبر بوده حاال حق داره

 از این فکرها بکنه؟! 
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 : من ِکی گفتم هرجایی آخه؟ چرا اینجوری میکنی مهسان؟  مهدیس

  

 مهسان: چجوری؟ اون خر و نفهم و بیشعور که گفتی چه معنی م یداد اگه

 منظورت هـــ*ـــرزه و هرجایی نبود؟! 

مهدیس خواست جواب بده که دلناز پیش دستی کرد و گفت: بچ هها بس 

 کنید

 کرد، معذرت خواهی هم کرد!دیگه... مهدیس اشتباه کرد، زود قضاوت 

 بیخیال شید دیگه!.. 

  

 مهسان: باشه، من دیگه حرفی ندارم! 

  

 مهدیس دهن باز کرد چیزی بگه اما پشیمون شد و نگفت!  

  

 مهسان اینطوری بود... اولش ب یتفاوت، اما باالخره زهر خودش رو



 میریخت!... 

 قعاً بد بود...!  البته حق دا شت... قضاوِت ب یجا و حرفهای مهدیس وا

 مهدیس هم اینطوری بود... عادت داشت زود قضاوت کنه... عجله

 میکرد... جاهل بود!... 

 و دلناز کامالً برعکِس این دوتا، کم حرف و خونسرد بود... عجول نبود و 

 همیشه صبر و حوصله داشت... زود از کوره در نم یرفت و قضاوت 

 نمیکرد که بعداً ازش پشیمون بشه  نم یکرد... عاقل بود و هیچوقت کاری

 و مجبور شه عذرخواهی کنه!... 

 و منم... نمیدونم... فکر کنم اخال قهای هر سه تاشون رو داشتم!... 

 من تقریباً عجول بودم اما نه در مهدیس!  

 خونسرد بودم اما مثل دلناز عقل نداشتم! 

 ل مهسان!  زهر خودم رو م یریختم اما همون لحظ هی عصبانیت، نه مث

 خودخوری نم یکردم... همیشه کارهایی بچگانهای میکردم که بعد به شکر 
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 خوردن بیوفتم! 

  

آهی کشیدم که تو اون سکوتی که هممون اختیار کرده بودیم، توج هشون 

 رو 

 بهم جلب کرد! 

 گفتم: خب دیگه بسه... بیخیال... بیایید درمورد  یه چیز دیگه حرف بزنیم!

 چیه؟ هوم؟! نظرتون 

  

 دلناز سریع جواب داد: موافقم! 

  

 مهسان: خیله خب!  

  

 مهدیس: خب درمورد چی؟ 

  



 دلناز که انگار خیلی کنجکاو بود اتفاقاِت این چهارسال رو بدونه، سریع 

 گفت: درمورد گذشته اینا... چیشد؟ چه اتفاقی افتاد که االن یه بچه داری؟

 چرا یهو غیبتون زد؟!  

  

 ناهی (فصل دوم) #تاوان_ب یگ

  81#پارت_

 #نازی  

  

  

 بازدمم رو بیرون دادم و گفتم: خب داستانش یکم طوالنیه!... 

  

 دلناز: ما میشنویم! 

  

 به مهسان نگاه کردم که شون های باال انداخت! 
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 پروانه رو گذاشتم بین اسباب باز یهاش که رو زمین ریخته بود و خودم

 و گفتم: خب شما تا آتیش سوزی رو برگشتم سرجام؛ نفس عمیقی کشیدم

 میدونید... ما احمقی کردیم و خیر سرمون با آتیش زدِن خودمون خواستیم 

 از پسرا آزموِن عشق بگیریم...!  

 مهدیس: بعله بعله در جریانیم! بعدش چی شد؟  

  

 مهسان: اتفاقات زیادی افتاد... من و رادوین، مستانه و رامسین، بدجور

 دیم...! همه چیز خوب بود... اصالً عالی بود... فقط عاشق هم شده بو

 مجبور بودیم از مادرمون پنهون کنیم! چون نسبت به اینجور دوست یها 

خیلی بدبین بود..! خالصه گذشت و گذشت و یه شب پسرا گذشت هشون 

 رو 

 برامون تعریف کردن که کاش نم یکردن...! باعث همه چیزایی که کشیدیم

 فتیشون بود! همین گذشت هی کو

  



 دلناز: وااا مگه تو گذشت هشون چه اتفاقی افتاده بود؟ 

  

 من: اتفاق چیه، بگو اتفاقات!... 

  

 مهدیس: چی شده بود مگه؟ 

  

 به مهسان نگاه کردم و هر دو پوزخند زدیم! 

  

 کل گذشت هی پسرا و ربطش به ما و خیانِت بابا و قصه آشنایی و ازدواج 

شب نحس و تجاوز و فیلم و عک سهایی که برای  مامان و بابا و اون

 بستن

 دهنمون گذاشته بودن، رو مو به مو براشون تعریف کردیم!... 

 بعد هم بازگشتمون ایران و فهمیدِن اینکه حاملهم و طرد شدنمون توسط

مامان بعد فهمیدن این موضوع و حرف و حدیث همسای هها و آبروریزی 

 تو
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 م و بریم ایتالیا!  فامیل که باعث شد فرار کنی

 خودکشیهای ناموفق و افسردگِی من و بعد هم مهسان...!  

 کار پیدا کردن و زندگ ِی نسبتاً خوبی که برای خودمون ساختیم!  

 و بازگشت کابو سها و افسردگِی مهسان و پیشنهاد بازی تو فیلم از کاران و

گِی خودمونه!  برگشت نمون به ایران و فهمیدِن اینکه فیلمنامه از رو زند

 همه و همه رو براشون تعریف کردیم!... 

بیچار هها رسماً ُکپ کردن... قشنگ شوکه شده بودن... چشمهای گرد 

 و 

 دهنهای باز از تعجبشون، واقعاً خنده دار بود...!  

 مهدیس که تا چند لحظه دهنش مثل ماهی، برای زدِن حرفی، باز و بسته 

 ش شنیده نم یشد!...  میشد! اما صدایی از بین ل بها

 دلناز هم که خشکش زده بود و تکون نمیخورد!..  

  

 مهسان: نکنه سکته زدن ؟ 



  

 #تاوان_ب یگناهی (فصل دوم) 

  82#پارت_

 #نازی 

  

  

 _نه بابا... پوست کلفت تر از این حرفان! 

  

 دستش رو جلوشون تکون داد و صداشون زد: اوی... ُمردین؟ الو دلی.. 

 مهدی س 

  

 یهو دلناز ولو شد رو مبل و گفت: وای خدا... این دیگه چه سمیه؟! 

  

 خندیدم... 
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 خنده دار بود دیگه... گذشته ما واقعاً یه درام بود... غمگین و در عین حال  

 خیلیم طنز!... 

 شک ندارم این فیلمی که قراِر از روش ساخته بشه، اسکار میبره!  

  

 قدر سخت جون بودید که تا االن زندهمهدیس: باورم نمیشه... شماها چ

 موندید؟ من بودم با این چیزایی که سرم میومد، قطعاً خیلی وقت پیش 

 خودکشی کرده بودم! 

  

 مهسان هیستریک خندید و گفت: من که کردم... ولی نشد!  

  

 مهدیس: عرضه نداشتی خب...! باید م یرفتی تو حموم در رو قفل

 دی! بدون سر و صدا چس ناله و ادامیکردی و کار رو تموم م یکر

 درآوردن! 

  



 مهسان پوکر نگاهش کرد و گفت: خب انیشتین جان منم همین کار رو

 کردم! ولی بازم (به من اشاره کرد) این عبرت فهمید! 

  

 مهدیس: عرضه نداشتی خب! م یخواستی سر و صدا راه ننداری، تا

 نفهمه! 

  

 مهسان: درد داشت... نمیشد!  

  

 س: عرضه نداشتی خب!  مهدی

  

 مهسان دندون قروچهای کرد و با حرص گفت: یکی باید اینو به خودت

 بگه! یادت نیست اون دفعه که داشتیم بسکتبال بازی م یکردیم، توپ صاف 

 خورد تو صورتش، چقدر کولی بازی درآوردی!؟ 
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 مهدیس: درد داشت خب!  

  

 مهسان: منم همینطور... درد داشت! 

  

 که انگار تحت تأثیر روش های قانع کردن و این در به اون در مهدیس

 ربط دادِن مهسان قرار گرفته بود، دیگه چیزی نگفت. 

  

 بود.   ٠۱:٠٠نگاهی به ساعت انداختم؛ 

 چقدر زود گذشت!... 

  

 رو بهشون گفتم: شب م یمونید دیگه ؟ 

  

 نفهمم نمیرم!   مهدیس: اره دیگه... هنوز کلی سؤال دارم که تا جوابشون رو

  



 مهسان با چشمای گرد گفت: دیگه چیو میخوایی بفهمی که نفهمیدی؟ همه

 رو مو به مو برات تعریف کردیم که! ... 

  

مهدیس: سؤا لهام ربطی به اون گذشت هی نحستون نداره! درمورد 

 االنه. .. 

  

 با تعجب گفت: چه سؤا لهایی ؟ 

  

فت: همه رو گفتید گفت یه نفس عمیقی کشید و خیره تو چشمامون گ

 چیز... 

  

 مهسان: و اون چیه ؟ 

  

 مهدیس: حستون! االن چه حسی نسبت به پسرا دارید؟ عشق، نفرت، کینه،

 یا کالً ب یحسید؟! 
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 سرم رو پائین انداختم و چیزی نگفتم... یعنی نمیتونستم بگم... جوابی

 نداشتم! ... 

 رو بهم یادآوری کرد! ...  سؤالش یه تلنگر بود... تلنگری که ح سمون

 جوابش رو نمیدونستم... اما م یدونستم که کینه و نفرتی ندارم!  

 فکر کنم ب یحس بودم... به هر حال چهار سال گذشته بود... یه بچه سه 

ساله و یه خواهر افسرده و کلی دغدغ ه های کاری و مشغل ه فکری 

 داشتم ...

 رت ورزیدن و نقشهی انتقام با این اوصاف وقتی برای خودخوری و نف

 کشیدن نداشتم... ! 

 به طرز طبیع یای هم بعد اون کارشون نمیتونستم همچنان مثل قبل، عاشق

 و شیدا باشم!  

  

 پس سرم رو بلند کردم و گفتم: نمیدونم... ولی فکر کنم ب یحسم! 



  

 مهسان: منم همینطور! البته فکر کنم. .. 

  

 حس عاشقانهای چیزی.. نسبت بهشونمهدیس: مطمئنید؟ یعنی هنوز 

 ندارید؟ حتی یه ذره ؟ 

 چشمامو روهم فشار دادم... سؤال هاش چالش برانگیز بود... و منی که

 جوابی براشون نداشتم! ... 

 راستش من اصالً قبل ایران اومدن و دیدِن رادوین تو هتل، بهشون فکر 

 نم یکردم. 

 و نه به هیچ چیز دیگهای که نه به رامسین، نه به گذشته و خاطرا تمون

 مربوط به اون باشه!  

 اخیراً هم که برام یادآوری شدن، بازم پروانه و اتفاقاِت پیش اومده اجازه 

 تمرکز و تفکر روش رو بهم نداد!  

  

https://4skin98.ir/


 مهسان هم که انگار از سؤال های مهدیس کالفه بود و جوابی نداشت،

 یپرسی؟  گفت: به تو چه؟ اصالً تو چرا داری اینا رو م

  

 مهدیس: و ا 

 مهسان: ها؟ چیه؟ بیخیال شو جوِن دلناز!  

  

 صدای اعتراض آمیز دلناز بلند شد: از جون خودت مایه بذار کره خر!  

  

 مهدیس خندید و گفت: باشه باشه... فهمیدم نمیخواهی جواب بدی!  

  

 مهسان دهنکجیای بهش کرد و گفت: بخاطر این فضولِی ب یجا و اون 

 وِت نادرست و ناراحت کردن و به گریه انداختِن مستانه، شب  باید رو قضا

 زمین بخوابی!  

  



 #تاوان_ب یگناهی (فصل دوم) 

  83#پارت_

 #نازی  

  

 مهدیس: اِ اینجوریه؟ اصالً من شب نمیمونم!  

  

 مهسان: شاید باورت نشه اما مهم نیست! 

  

 داخت باال و رفت تومهدیس چپ چپ نگاهش کرد که اونم ابروهاش رو ان

 اتاقش . 

 خندیدم و رو به مهدیس گفتم: جات رو میندازم! 

  

 _نه توروخدا زحمت نکش! بده اونم خودم بندازم! 
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 لبخندی به حرص خوردنش زدم و در کمال پررویی گفتم: حاال که اینطور

 میخواهی، باشه . 

 خالصه خودشون لحاف تشکها رو انداختن و قرار شد که ما هم 

 کنارشون، رو زمین بخوابیم. 

 فقط پروانه رو تو اتاقش، رو تختش خوابونده بودم. 

 هر چهار تامون، صاف دراز کشیده بودیم و به سقف نگاه م یکردیم؛ واقعاً 

 سکوت رو مخی بود! فکر م یکردم قراِر تا صبح بساط تخمه شکوندن و 

 غیبت و تجدید خاطرات داشته باشیم! 

  

 ناز دراومد: یه چیزی بگید دیگه. . باالخره صدای دل

  

 مهدیس: بخواب بابا! 

  



دلناز: مرغ هم این موقع نمیخوابه! چه خوابی آخه؟ پاشید ببینم... 

 پاشید.. مهدیس: من خوابم میاد .

  

 دلناز بلند شد نشست و گفت: غلط اضافه! پاشو برو تخمه بیار! 

  

 و مهسان اشاره مهدیس با حرص گفت: مگه صاحبخونهم؟ به (به من 

 کرد) این دو تا میمون بگو! 

  

 مهسان: خودتی و هفت جد و آبادت! 

  

 خندیدم و گفتم: من میارم . 

  

 و بلند شدم رفتم تو آشپزخونه؛ تخم هها رو از تو کابینت برداشتم و یه

 ظرف هم پوس ت تخمهها. 
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 سپس برگشتم پیششون تو سالن و پاکت تخمه و ظرف رو هم گذاشتم رو

 شِک مهدیس که وس طمون خوابیده بود.  ت

  

 با اخم و اعتراض گفت: من شب اینجا میخواب مها! 

  

 دلناز: امشب خبری از خواب نیست! دلتو صابون نزن!  

  

 #تاوان_ب یگناهی (فصل دوم) 

  83#پارت_

 #نازی  

  

  

 مهدیس: اِ اینجوریه؟ اصالً من شب نمیمونم!  

 هم نیست! مهسان: شاید باورت نشه اما م



  

 مهدیس چپ چپ نگاهش کرد که اونم ابروهاش رو انداخت باال و رفت تو

 اتاقش . 

 خندیدم و رو به مهدیس گفتم: جات رو میندازم! 

  

 _نه توروخدا زحمت نکش! بده اونم خودم بندازم! 

  

 لبخندی به حرص خوردنش زدم و در کمال پررویی گفتم: حاال که اینطور

 میخواهی، باشه . 

  

 خالصه خودشون لحاف تشکها رو انداختن و قرار شد که ما هم 

 کنارشون، رو زمین بخوابیم. 

 فقط پروانه رو تو اتاقش، رو تختش خوابونده بودم. 

 هر چهار تامون، صاف دراز کشیده بودیم و به سقف نگاه م یکردیم؛ واقعاً 
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 دن و سکوت رو مخی بود! فکر م یکردم قراِر تا صبح بساط تخمه شکون

 غیبت و تجدید خاطرات داشته باشیم! 

  

 باالخره صدای دلناز دراومد: یه چیزی بگید دیگه. . 

  

 مهدیس: بخواب بابا! 

  

دلناز: مرغ هم این موقع نمیخوابه! چه خوابی آخه؟ پاشید ببینم... 

 پاشید.. 

  

 مهدیس: من خوابم میاد . 

  

 برو تخمه بیار! دلناز بلند شد نشست و گفت: غلط اضافه! پاشو 

 مهدیس با حرص گفت: مگه صاحبخونهم؟ به (به من و مهسان اشاره 



 کرد) این دو تا میمون بگو! 

  

 مهسان: خودتی و هفت جد و آبادت!  

  

  

 مهدیس با حرص نگاهش کرد و چیزی نگفت . 

 خندیدم و با گفتِن "میرم حله حوله بیارم" بلند شدم و رفتم تو آشپزخونه.  

 ت چیپس و پفک و تخمه و لواشک و پاستی لها رو برداشتم واز کابی

 برگشتم پیششون تو سالن. 

 همه رو انداختم رو تشِک مهدیس که وسط هممون خوابیده بود که صدای 

 اعتراض آمیزش بلند شد: من شب رو این میخواب مهااا!  

  

 دلناز: امشب که خبری از خواب نیست! بیخود دلتو صابون نزن! 
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 س ده نکجیای کرد و بدین ترتیب بساط تجدید خاطرات ما فراهم شد! مهدی

  

 مهسان یه تخمه از تو ظرف برداشت و گرفت جلوش و با چشمهای ریز

 شده گفت: این شما رو یاد چیزی نمیندازه؟  

  

 مهدیس یه تخمه دیگه شکوند و با ابروهای باال رفته گفت: چرا چرا... اون

 د تموم شدِن فیلم، پوست تخم ههایی که خوردهروز که رفتیم سینما و بع

 بودیم رو ریختیم زیر صندل یها!  

  

 دلناز خندید و گفت: اون یارو هم عین می غضب نگاهمون م یکرد!  

  

 مهدیس: وای اره... ولی همچین با خط و نشون نگاهش میکردیم که جرئت

 نداشت تکون بخوره! 

  



 ا هم گفته بودیم زکی! من: رو که نبود ما داشتیم، به سنگ پ

  

 هممون زدیم زیر خنده! 

  

مهسان: واقعاً چه دورانی بود... یه رویی داشت هیچکی نداشت...! وای 

 چه

 التهایی هم بودیم!.. 

  

 خندیدم و گفتم: آره.. یادش بخیر!  

 تو مدرسه کول ههامون رو مینداختیم رو دو شمون و سرهامون هم پایین،

 شاد راه م یرفتیم! چقدر هم معروف بودیم تومثل این پسرای الت، گ

 مدرسه!  

  

 مهسان: همه فکر میکنن یه مش خنگِ گاویم ولی همیشه شاگرد او لهای 

 کالس بودیم! 
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 دلناز: اون موقع واقعاً حس مهم بودن میکردم! چون بدجور تو چشم بودیم! 

 مثل شخصیت اصل یهای این فیل مها که نابغ هن!  

  

 جوانان عیب نیست!  من: آرزو بر

  

 دلناز: خفه شو بابا! جوانی کدومه؟ پیر شدیم رفت ... 

  

 من: اعتماد به نفست کجا رفته بچه؟ تازه بیست و هشت سالمون هها! اوج

 َجوونیه!  

  

 دلناز: چمیدونم! 

  

 مهسان: راستی شما تو این مدت مزدوج شدید یا دیگه ترشیدید؟!  



  

 ) #تاوان_ب یگناهی (فصل دوم

  84#پارت_

 #نازی  

  

  

 دلناز پشت چشمی نازک کرد و گفت: ترشیده خودتی و هفت جد و آبادت

 کره خر! مزدوج و این کوفت و زهرمار ها هم نشدیم!  

  

 خندیدم و گفتم: پس ترشیدید! 

  

 با اتمام حرفم، مهدیس زد پس کل هم!  

  

 ی؟ یه کجا _خفه االِغ مش شعبون! حاال ما مزدوج نشدیم، خودت چیشد
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 رسیدی؟  

  

 با درد گفتم: نکبت وحشِی بیشعور!  

  

 ولی واقعاً به کجا رسیدم؟  

 کلی بدبختی و در به دری و پنهون کاری بخاطر یه آدِم اشتباه که نتیجهش

 هم شد بدبخت شدنم!...  

 خیانت و طرد شدن و افسردگی و. .. 

 ایی... نگاهم رفت سمت اتاق پروانه... رسیدم به یه همچین ج

 شدم یه مادر مجرد که از همه چیز فرار کرده... از زادگاهش، از

 دوستاش، از خانواد هش، از تمام گذشته و زندگیش! 

  

 آهی کشیدم که انگار توج هشون رو بهم جلب کرد؛ سرمو چرخوندم

 سمتشون که دیدم خیره خیره دارن نگاهم میکنن! 



 م؟ لبخند مصنوع یای زدم و گفتم: خب کجا بودی

  

 مهدیس: خاک تو سر عبرتت! عاشقیت هم به آدمیزاد نرفته! خر! 

  

 با چشمای گرد نگاهش کردم... فکر نمیکردم اینجوری مستقیم بگه و به

 روم بیاره... انتظار داشتم اگه "هیچی، بیخیال بریم بخوابیم" . 

  

 من: دوستام هم به آدمیزاد نرفتن البته! خری هم از خودتونه! همش از

 ثرات همنشینی با شماست!  ا

  

 با حرص نگاهم کرد!  

  

 ما همچین دوستهایی بودیم... تو مکالم ههامون، تو هر جمله ده کلم هش 

 فحش بود...! 
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 اصالً ما معتقد بودیم اونجور دوست یهایی که هی چپ میرن راست میگن

 بهم میگن "عزیزم، نفسم، عسلم، شیرینم، نباتم، جونم، گلم، خواهریم"،

 بسی سوسول بازِی!  

 از اونجایی هم که خودمون بیشتر شبیه خر بودیم تا آدمیزاد (البته از نظر

عقلی) دوس تهامون هم به طرز کامالً  طبیع یای باید همین شکلی م 

 یشدن! 

و شدن... مهدیس و دلناز با این دهن بی چاک و بند و جنب های که تو 

 شوخی

 ول بودن! که میشدن رفی قهای اسکلهاداشتن، واقعاً نمونه یه رفیق اوشگ

 که ما باشیم!  

  

 دلناز: اممم میگم بزنیم بیرون؟ 

  

مهدیس پوکر گفت: نصفه شبی بریم بیرون چه غلطی بکنیم اسکل؟ دلناز: 

 نصفه شب کجا بود توام؟ تازه ساعت ده و نیمه! بریم یکم خیابون



 گردی... خوش بگذرونیم! 

  

 بهم نگاه کردیم... 

 د خوبی بود... ما که امشب خوابمون نم یبرد... تا صبح فقط اینجاپیشنها

 چرت و پرت م یگفتیم و با غیبِت این و اون رو کردن، کیلو کیلو گناه 

 میخریدیم!... 

  

 پس موافقتم رو اعالم کردم: فکر خوبیه! پاشید بریم. 

  

 و خودم اول پاشدم؛ مهسان و دلناز هم به موافقت ازم! 

  

 زد: عجب حوصلهای دارینا! من که نمیا م مهدیس غر 

 ابرویی باال انداختم و گفتم: نمیایی؟ 
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 مهدیس: ن ه 

  

 من: جدی؟  

  

 چپ نگاهم کرد و گفت: نمیام دیگه... خودتون برید. 

  

 من: نمیایی دیگه نه؟ 

  

 بلند شد و با حرص گفت: امیدوارم پشه برو تو دماغت! 

  

 ! من: آرزو به دل میمونی عزیزم

 چیزی نگفت... حرص میخورد... همیشه همین بود... 

 مهدیس حس سروری و بزرگتری م یکرد و همیشه سعی داشت ما رو

 نصیحت کنه یا کاری کنه به حرفش گوش بدیم! که خب هیچوقت اینطور



 نشد!  

  

  

 باالخره اماده شدیم و از خونه زدیم بیرون؛ هممون تیپ اسپرت زدم بودیم. 

 ر م یزد ولی کسی توجه نم یکرد!  مهدیس هنوز غ

 سوار ماشین شدیم؛ من راننده بودم و دلناز کنارم؛ مهدیس و مهسان هم 

 عقب . 

  

 استارت زدم و حرکت کردم . 

  

 مهسان رو بهم گفت: پروانه رو چک کردی؟  

  

 از آینه جلو نگاهش کردم و گفتم: آره؛ خواب بود. 
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  سرشو تکون داد و دیگه چیزی نگفت .

  

 نمیدونم چرا من هر وقت یه کاری رو انجام میدم، بعد ازش پشیمون

 میشم؟! 

 خر بودم دیگه! ... 

 االنم پشیمون بودم از اینکه پروانه رو تو خونه تنها گذاشتم... تازه نگرانی

 اومده بود سراغم! ... 

 کاش پیشش م یموندم!  

  

 من: خب کجا قراره بریم ؟ 

  

 تنی بخوریم، بعد هم میبرتمون یه جای خفن! دلناز: اول بریم یه بس

  

 من: کجا؟؟؟ ؟ 



  

 دلناز: م یبینید!  

  

 گفت و ما دیدیم!  

  

 #تاوان_ب یگناهی (فصل دوم) 

  85#پارت_

 #نازی  

  

  

 اولش رفتیم بستنی شکالتی خوردیم که مغزمون رسماً قندیل بست!  

 فت؛ تو راه مهدیس وبعد با راهنمایی های دلناز رفتیم اونجایی که م یگ

 مهسان مدام م یخواستن از زیر زبونش حرف بکشن و بفهمن داریم کجا 

 میریم، ولی دلناز جواِب درست حسابیای نم یداد! اگر هم م یداد یه چیز
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 گیج کننده بود که کنجکاو ترشون کنه!  

 اونا هم که دیدن نمیتونن بیشتر از این تو خماری بمونن و مغزشون

 وابهای چالش برانگیِز دلناز رو نداره، تصمیم گرفتن دیگه گنجایش حل ج

 چیزی نپرسن و ساکت و دست به سینه نشستن . 

 که اینجا خیلی ممنون دلناز بودم، چون داشتن با نق ن قهاشون میرفتن رو 

 مخم و تمرکزم رو بهم م یزدن و اگه دلناز با جوابهاش باعث ساکت 

 شهای مخصوصم، خفهشون میکردم! شدنشون نمیشد، قطعاً خودم با رو 

  

 باالخره رسیدیم. 

 یه پارکینگ بزرگ بود که کلی ماشین مدل باال توش پارک شده بود.  

 دلناز گفت ماشین رو اونجا بذارم و منم گذاشتم؛ سپس همگی پیاده شدیم. 

  

 مهدیس سوتی کشید و با ابروهای باال رفته گفت: واو! دلی این دیگه



دی؟ نکنه عشِق جدیدت مای هداره و دعو تمون کرده کجاست ما رو آور

 به

 شام!؟  

  

 دلناز: خفه شو! عشق جدیدم دیگه یعنی چی؟ مگه چند تا عشق داشتم

 بیشعور؟! اینجا مال دوست بابامه که دخترش باهام دوسته؛ پیام داد گفت

 امشب بیام پیشش، منم گفتم دوستام رو هم میارم، اونم گفت مشکلی نیست،

 . بیار 

  

 مهدیس: اونوقت اینجا خون هشونه؟ 

  

 دلناز: نه، کافی شاپه!  

  

 مهدیس: آه ا 
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 مهسان: اگه فضولیت برطرف شده و به جواب اون سؤا لهای مزخرفت که 

 هی تو گوشم پ چشون میزدی، رسیدی، بیایید بریم داخل. 

  

 مهدیس پشت چشمی براش کرد و سپس رو به دلناز گفت: خب راه بیوفت

 بینیم کجا آوردیمون!  ب

  

 دلناز جلو راه افتاد و ما هم پشت سرش . 

 راستش خیلی تعجب کرده بودم... چجوری کافه شاپی بود که پارکینگ

 داشت؟  

  

 سؤالم رو به زبون آوردم که دلناز در جوابم گفت: نمیدونم واال! یه بار

و خاصه و درموردش از دوستم پرسیدم، خندید و با گفتِن کاف هی ما تکه 

 این

 چرت و پرتها و پز دادن های بیخود، منو پیچوند! 



  

 چشمامو روهم فشار دادم و سپس با حرص گفتم: و توِی کره خر هم اصالً 

 کنجکاو نشدی دلیل این پیچوندن و چرت و پر تهاش رو بفهمی، نه؟! 

  

 دلناز: از اونجایی که دیگه پز دادنش خیلی داشت میرفت رو مخم، نه. در

 ر حال که اون نم یخواست بگه! اگه میخواست همون اول میگفت. ه

  

 مهدیس دهن کج یای بهش کرد و گفت: توام که شعور و انسانیت ازت

 میباره، نخواستی تحت فشار بذاریش تا ازش حرف بکشی!  

  

 دلناز در جوابش چشمکی زد و گفت: دقیقاً! به نکت هی ظریفی اشاره

 کردی! 

  

 حرص نگاهش کرد!  و بازم مهدیس با
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 اصالً این بشر کارش شده بود حرص خوردن، اونم از دست ما و

 کارامون! ... 

 ولی واقعیتاً مهدیس از هممون عاقلتر و منطق یتر بود و هیچوقت مثل ما

 تصمی مهای عجوالنه و احمقانه نم یگرفت!  

 همین ب یدقتیهای ما و دردسرهایی که دست میکردیم و تنبیه شدنهای 

 ررمون بود که باعث شد اون حس مسئولیت در قبالمون بکنه و بخوادمک

 کمکمون کنه تا یکم عاقل بشیم! 

 که البته موفق نشد!  

 وقتی دید تال شهاش بینتیج هست، بیخیال شد . 

 اما تو همون مدِت کم، کم حرص نخورد که! و هنوز هم این عادت رو 

 داره! 

رد از یه بچه دو ساله هم نفه بزرگتری کردِن بین مایی که فکر م یک

 متریم! 

 و آی حرص م یخورد، آی حرص م یخورد!  



  

 دلناز جلوی در بزرگ شیش های ای با که میل ههای مشکی داشت وایساد؛

 نفس عمیقی کشید و گفت: میریم خوش بگذرونیم! اما لطفاً مثل آدم رفتار 

 کنید! 

  

یه که مثل آدمش مهدیس زد پس کل هش و گفت: مگه رفتارمون حیوون

 کنیم؟!

 بیشعور نکبت! 

  

 دلناز همونطور که دستش پس کل هش بود و میمالیدش، گفت: واال با این

حرکتت، اگه ذر های به حیوون بودنت شک داشتم هم از بین رفت! 

 حیوون،

 آدم باش! 

  

 و بازم نگاِه حرصِی مهدیس.  

https://4skin98.ir/


 وصاً شرط میبندم موهاش رو رنگ میکنه، بس که از دست ما، خص

 دلناز، حرص م یخورده قطعاً موهاش تا حاال سفید شده!  

  

 مهسان: خیله خب حاال، دعوا نکنید. بخاطر دوسِت حیوون دوستمون که 

شایسته دونسته و آمازون یهایی مثل ما رو آورده همچین جایی،   مثل 

 آدم

 رفتار میکنیم!  

  

 کنایه زد... 

 دلناز با ناباوری نگاهش کرد... 

 مهسان کامالً جدی بود...   چهره

 مطمئن بود شوخی نم یکنه و واقعاً بهش بر خورده...  

  

 دلناز لب زد: مهسان!  



  

 مهسان لبخندی زد و گفت: بریم تو. 

  

کسی چیزی نگفت و چهارتای یمون با هم وارد شدیم... ولی جلوی 

 در

 خشکمون زد ... 

 یا خدا... اینجا دیگه کجا بود؟!  

  

 یگناهی (فصل دوم)  #تاوان_ب

  86#پارت_

 #نازی  

  

  

 یه مکان شلوغ، با کمی دود و دم... میزهای بزرگی که افرادی با کت و
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شلوار و لباس های شیک پش تشون نشسته بودن و هر چند دقیقه، 

 صدای

 خند ههای کریه یا فریاِد ناامیدشون، بلند میشد!... 

 ت دور همه میزهاکسایی که با لباس پیش خدم تها، سینی به دس

 میچرخیدن و پذیرایی میکردن! 

 و آهنگ مالیمی که پخش م یشد . 

  

 با چشمای گرد و ابروهای باال رفته، همونطور که خیره به جمعیت بودم،

 گفتم: اینجا... اینجا دیگه کجاست؟  

  

دلناز هم که انگار مثل خودم شوکه شده بود، با صدایی لرزون گفت: 

 نمی..

 نمیدون م 

 هسان: مگه قبالً اینجا نیومدی؟ چطور نمیدونی؟! م

  



 دلناز: نمیدونم... من یه بار بیشتر نیومدم، اون باز هم اینجوری نبود؛ یه

 کافه شیک و دنج بود. 

  

 مهدیس: میگم، شاید اشتباهی اومدیم! دلناز مطمئنی آدرس رو درست به

 مستانه دادی؟! 

  

 ن بود. در ضمن دوستم برام فرستادهدلناز: آره آره... مطمئنم.. آدرس همی

 بودش، همین بود. 

  

من: یه زنگ به دوستت بزن، شاید اون آدرس رو اشتباهی فرستاده باشه! 

 دلناز: ها باشه باشه!  

  

 و دست کرد تو جیبش تا گوشیش رو دربیاره که ناگهان صدای پرانرژی و

 شادی گفت: وای دلی خودتیی!؟ 
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 دا برگشتیم که با دختر قد بلند و جذابی کههممون با تعجب به سمت ص

 موهای مشکِی بلند و چشمهای درشتی داشت، روب هرو شدیم. 

  

 رسماً الل شدم... خیلی خوشگل بود... لبهای برجسته و مژ ههای پرش 

 واقعاً جذابیت خاصی به چهر هش بخشیده بود!  

 ش،به اضافه پوست سفیدی که بدجور با اون موها و چشمهای مشکی

 خودنمایی میکرد!  

  

 دلناز به خودش اومد و با قورت دادِن  آب دهنش، گفت: صحرا! 

 صحرا با لبخند جلو اومد و در مقابِل چشمهای متعجِب ما، دلناز رو بغل 

 کرد! 

  

 _دلم برات تنگ شده بود دلی! 



  

 دلناز هم متقابالً بغلش کرد و گفت: منم همینطور عزیزم!  

  

 ر و چند تا عوق ب یصدا زدم!  رومو کردم اونو

 اه اه... این گور به گور شده از این دوستهای سوسول هم داشت؟ عزیزم 

 چیه دیگه؟ 

 فکر میکردم فقط فحش بلده که اونم همیشه نثار ما میکنه!  

  

 صحرا ازش جدا شد و گفت: آدرس رو که تونستید راحت پیدا کنید؟

 مشکلی پیش نیومد؟ 

  

 وابش رو داد: نه عزیزم، راحت پیدا کردیم. دلناز با لبخند ج

  

 لبخند صحرا عمق گرفت که تقریباً لباش تا کل عرض صورتش کش اومد!  

https://4skin98.ir/


 با حسرت نگاهش کردم... خوش به حال این لب قلو هایها!  

  

 صحرا رو کرد به ما گفت: شما باید دوستهای دلناز باشید؟! من صحرام،

 خوشبختم!  

  

م و بعد از معرفِی خودمومن، ابراز خوشبختی کردیم ما هم سر تکون دادی

 . 

 صحرا صمیمانه ما رو دعوت کرد به خو شگذرونی و ما هم با کله

 پدیرفتیم! 

 دختر به شدت جذابی بود و جدا از اون، اخالق خیلی خوبی داشت... خیلی

اجتماعی بود که راحت و صمیمی با ما حرف میزد و شوخی میکرد 

... 

 مدت حر فهاش رو تأیید میکرد و پا به پاش زر مفت دلناز هم تموم

 میزد! 

 بله، زر مفت! 



 خیلی هم مفت! 

 و منی که برعکس اون سه تا، تموم مدت قیافهم پوکر بود.  

 نمیدونم چه مرگم شده بود...! 

 با انواع و اقسام مرضها که آشنا هستید؟ من همش رو دارم. 

 بله، همش! 

  

 ته بودیم.  هممون دور میز بزرگی نشس

 قهقه هها و فریادها و پچ پچها و صدای حرف زدنها، باعث شده بود

 سردرد بگیرم . 

 واقعاً اعصاب خوردکن بود!  

  

صحرا که دید هیچی نمیگم و شدم مجسمه ابولهول، با  لبخند رو بهم 

 گفت:

 عزیزم تو چرا چیزی نمیگی؟ 
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 من: چی بگم آخه؟ حرفی ندارم . 

  

 بازی کنی؟ صحرا: میخواهی 

  

 من: چه بازیای؟ 

  

 با لبخند مرموزی نگاهش رو تو کل اونجا چرخوند و سپس رو بهم گفت:

 یه بازِی خوب... خیلی باحاله!  

  

 از آد مهای مرموز و لبخن دهایی که پوکرم کنه  به شدت متنفرم و دوری

 میکنم! 

 با تأسف سر تکون دادم... یعنی از چشمم افتادی دیگه! 

  



 مم رو بیرون دادم و با لبخند گفت: نه ممنون!  بازد

 به میزی که در انتهای سالن قرار داشت و کلی نوشیدن روش بود اشاره

 کردم و ادامه دادم: میرم از اونا بخورم. 

  

 صحرا لبخنِد تحسین آمیزی زد، اما چشمهای مهسان و دلناز و مهدیس گرد

 شد!  

 وبن!  حق داشتن... هر خری میفهمید اونا مشر

  

چشمکی بهشون زدم و قبل اینکه دهن باز کنن و چیزی بگن، بلند شدم و 

 از

 کنارشون رد شدم و رفتم سمت میز. 

  

 یه گیالس برداشتم. .. 

 لبهام رو غنچه کردم و با تفکر، هم هشون از از نظر گذروندم؛ سپس 
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 شامپائن رو برداشتم و ریختم تو گیالس.  

 گیالس رو به ل بهام نزدیک کردم و خواستم شیشهش رو گذاشتم رو میز و

 بخورم که صدای "جون چه جیگری!" گفتِن کسی، مانعم شد. 

 با تعجب برگشتم سمت صدا که با یه پسر که از صد متری داد م یزد 

 مسته، روب هرو شدم . 

  

 پوزخندی زدم و گفتم: گمشو! 

  

 ت داد... چقدرکل هیکلم رو با نگاهش از نظر گذروند... حس بدی بهم دس

 وقیح بود!... 

 با حرص گیالس مشروبم پرت کردم تو صورتش... چقدر قدم عقب رفت و 

 ناباور نگاهم کرد... نیشخند زدم ... 

  

 از رو نرفت و گفت: وحشی هم که هستی! خوشم اومد!  



  

 اخمام توهم رفت... چقدر پررو و بیشعور بود!... 

 استم برگردم پیش بچ هها، که گفت:نگاه با انزجارم رو ازش گرفتم و خو

 وایسا بابا، کاریت ندارم! فقط میخوام با هم یه مسابقه بدیم... 

  

 برگشتم و با تمسخر نگاهش کردم، اما اون کامالً جدی بود؛ در حدی که 

 باعث شد چهرهی منم جدی بشه و گفتم: برو رد پی کارت! 

  

 کرد و ادامه داد) با هم_خیلی ساده ست،(به نوشیدن یهای رو میز اشاره 

میخوریم، هر کسی که تونست بیشتر از اون یکی بخوره، برند هست 

 و 

 جایزه میگیره! اگه تو ببری هر چیزی که بخواهی بهت میدم و اگه من

ببرم،(به پل ههایی که سمت چپمون بود اشاره کرد) باید باهام بیایی 

 باال!

   خودت هم که میدونی قراره چی بشه، اون باال!
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 و بعد هم یه چشمک زد. 

  

 آدم ریسک پذیری بودم و همیشه هم دنبال هیجان!...   

اما این دفعه تردید داشتم... قطعاً نم یخواستم و نم یتونستم هم قبول کنم 

... 

 پیشنهادش واقعاً احمقانه بود...!  

  

 اما... اما اگه ببرم چی؟! 

 ولی شاید هم باختم! اونوقت چیکار کنم؟ 

  

 ا تردید نگاهم رو بین نوشیدن یها و اون یارو که حتٰی اسمش رو هم ب

 نم یدونستم و با لبخند نگاهم م یکرد، چرخوندم . 

  



 خب اونوقت باهاش نمیرم باال... اگر هم به زور خواستم ببرتم، گازش

 میگیرم و فرار م یکنم! 

 ر وادارم بکنهبین این همه آدم هم که نم یتونه بیوفته دنبالم و بخواد به زو

 باهاش برم!  

 اینجا شلوغه... از بین این همه آدم، حتماً یکی مانعش میشه دیگه...!  

  

 و من چه راحت به حرفهای شیطاِن درونم گوش دادم و عمل کردم؟!  

  

لبخندی زد و اولین شیش ه نوشیدنی رو برداشت و تو لیوا نهای 

 هردمون 

 ریخت. 

 اال گرفتیم و یهو همش رو یک نفس سرسپس هر کدوم لیوا نمون رو ب

 کشیدیم!... 
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 دومی... سومی... چهارمی... پنجمی... ششمی و هفتمی... 

 المصب دست برنمیداشت که! 

 منم نمیتونستم جلوش کم بیارم! 

  

  ................................. 

  

 مهسان*** 

  

 یخورد... اونم با یهبا نگرانی به مستانه نگاه م یکردم... داشت مشروب م 

 پسر! 

 انگار داشتن با هم مسابقه م یدادن که هر دو، سریع و پشت سر هم ،

 محتویات لیوا نهاشون رو سر میکشیدن! 

  



مستانه واقعاً یه احمق بود... یه دیوون هی تمام عیار... یه خر زبون 

 نفهم!... 

 ر فقط هم لجبازی میکرد... حرف گو شکُن نبود، برعکس همیشه کا

 خودش رو م یکرد! 

 االن هم احتماال خواسته روی اون پسر رو کم کنه!... 

  

 با کالفگی به مهدیس نگاه کردم... شون هش رو باال انداخت و سپس رو به

 صحرا و دلناز که کنار هم نشسته بودن و هی شوخیهای مزخرف

 میکردن و دوتایی هرهر م یخندیدن، گفت: اممم ما میریم پیش مستانه! 

  

 صحرا که انگار تازه یادش اومده باشه ما دو تا هم وجود داریم، دستپاچه 

 گفت: اوه ببخشید، اصالً حواسم نبود شما هم اینجا هستید!... 

 نامحسوس دهنکجیای بهش کردم و مهدیس هم با لبخند مصنوعی گفت: نه

 اشکال نداره، راحت باشید.  
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 #تاوان_ب یگناهی (فصل دوم) 

  88#پارت_

 نازی  #

  

  

 و بلند شدیم رفتیم سمت مستانه.. 

  

 مهدیس: واقعاً از دلناز توقع نداشتم... تا این دختره رو دید، ما رو به کل 

 فراموش کرد! 

  

 پوزخندی زدم و گفتم: نو که آید به بازار، کهنه شود د آلزار! ولش کن! 

  

 بازدمش رو بیرون داد و چیزی نگفت. 



  

، دست گذاشتم رو شون هش که برگشت سمتم، به مستانه که رسیدیم

 چشمهای 

 نیمه باز و خند هی احمقان ه و ب یموردش، میگفت مسته! 

امیدوارم بودم کار احمقان های نکرده باشه... وقتی مست م یشد خیلی غل 

 طها

 میکرد!  

نمون هش هم اون شب که تو خون هی مشتریش، کارلوس، خورد و 

 دیوونه

 بازی درآورد!... 

 وز بعد برام تعریف کرد و مجبورم کرد من به جاش برم و ماشینش رور

 بیارم؛ خودش خجالت م یکشید!  

  

 سکسهای کرد و با خنده گفت: هی... من چرا دو تا شدم؟  

 بازوش رو گرفتم و گفتم: بسه مستانه! 
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 مستانه: نه وایسا... بگو دنیا هم یه جا وایسه من پیاده بشم! همه جا داره

 خه... اه چرا اینجوریه؟ میچر

  

 فهمیدم سرش داره گیج میره و ممکنه باال بیاره، پس به مهدیس اشاره کردم

 بیاد اون یکی بازوش رو هم بگیره تا ببریمش سرویس!  

 اونم سریع اومد و گرفتش... 

  

 مهدیس: اوف دهنش چه بویی میده! ا ه 

  

 من: بوی اون زهرمارِی دیگه!  

  

 ا از ِکی تا حاال زهرماری کوفت م یکنید؟! تا جایی که مهدیس: ببینم شم

 یادمه یه پا مریم مقدس بودید، البته اگه چادر سر نکردنتون رو فاکتور



 بگیریم!... 

  

 خندیدم و گفتم: نه بابا؛ اصالً هم اینطور نبود!  

  

 شونهای باال انداخت و چیزی نگفت. 

  

 ون کردن و دلناز گفت: این چش صحرا و دلناز با دیدِن ما، با تعجب نگاهم

 شده؟  

  

 مهدیس: زیادی خورده!  

 و رو به صحرا ادامه داد: کجا ببریم رو به قبل هش کنیم؟! 

  

 صحرا خندید و با دست به سمت راستمون اشاره کرد و گفت: سرویس

 بهداشت یها اون.... 
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 ادامه حرفش رو با صدای آژیر ماشین پلیس، خورد. 

 م نگاه کردیم... پلیس برای چی اینجا بود ؟ ما با تعجب به

 این دور و ور که خون ه، مغازه و جایی نبود!... 

 صحرا که انگار روح دیده باشه جیغی کشید و با ترس رو به دلناز گفت:

 فقط دوستهات رو بردار و سریع از اینجا بزن بیرون! بدون اینکه کسی 

 دم.  ببینتتون! بعداً همه چیز رو برات توضیح می

  

 و بدون اینکه فرصت بده ما چیزی بگیم، در مقابل چشمهای گرد و 

 قیافههای متعجبمون، دوید و رفت سمت پل هها! 

 کسایی که اونجا بودن هم یهو بلند شدن و هر کدوم با جیغ جیغ و ترس به

 سمتی م یرفتن... بس که زیاد بودن و شلوغ بود، هی بهم برخورد 

 میکردن. .. 

  



 ر شده؟  من: چخب

 مهدیس: نمیدونم. 

  

 دلناز سریع از پشت میز بلند شد و گفت: منم نم یدونم ولی بهتره زودتر

 بریم. 

  

سرمونو تکون دادیم و هر کدوم با برداشتِن کیف یا گوش یهامون که 

 روی

 میز بودن. به سمت در ورودی کافه رفتیم . 

 وون هها میخندید،مستانه رو هم همونطور که تلو تلو م یخورد و مثل دی

 دنبال خودمون م یکشیدیم. 

  

 یهو کسی با سرعت از کنارم رد و شد بهم تنه زد که باعث شد بازوی 

 مستانه که گرفته بودمش، از دستم در بره و بیوفتم زمین!  
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 مهدیس خم شد کمکم کنه بلند شم که ناگهان یکی به اون هم تنه زد و افتاد

 کنارم رو زمین! 

  

 نجا دیگه چه جهنم در هاِی؟!  _آخ... ای

 _نمیدونم ولی مطمئنم یه کاف یشاِپ معمولی نیست ! 

  

 و خواستم بلند بشم که یهو یکی با کفش دستمو لگد کرد که جیغ بلندی

 زدم... 

  

 _چیشد؟  

  

 دستمو باال آوردم و جلوم گرفتم... خیلی درد گرفته بود... اما ب یتوجه

 . بهش، گفتم: هیچی، پاشو بریم

  



 هر دو بلند شدیم و باز دستهای مستانه رو گرفتیم که یهو صدای بلندی

 گفت: پلیس! حرکت نکنید و تسلیم شید! 

  

 خشکمون زد... پلیس؟ 

 پلیس اینجا چیکار میکرد؟ 

 خدای من... چه اتفاقی افتاده بود؟ 

 اسالم اینجا کجا بود؟ 

  

 اه کردم... همشونبا شوک به اونایی که مثل خودم خشکشون زده بود نگ

 ترسیده بودن... یا حداقل اینطور به نظر میرسیدن! 

  

 خدای من ... 

 چرا اونجوری، مثل کسایی که داره بهشون تیراندازی میشه، جیغ و داد

 میکردن و اینور و ا ونور م یرفتن؟ 
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 وی خدا ... 

 چقدر خر بودیم ... 

 چرا نفهمیدیم اینجا یه جای معمولی نیست؟  

ا دیدن اون نوشیدن یها و دود و دم باید شک م یکردیم و با اصالً ب

 صحرا

 نمیومدیم داخل!... 

 وای صحرا... 

 چرا اونجوری رنگش پرید و جیغ زد؟ 

  

 وای ما چقدر احمق بودیم! !!!! 

  

 #تاوان_ب یگناهی (فصل دوم) 

  89#پارت_

 #نازی  



  

  

  .......................... 

  

 هم رو صندل یهای بازداشتگاه نشسته بودیم.  یک ساعت بعد، کنار

مستانه هنوز هم مست بود و مدام مثل دیوون هها به در و دیوار نگاه م 

 یکرد 

 و م یخندید!  

 فکر میکردم با این اتفاِق شوکه کننده، مخش به کار بیوفته و مستیش بپره،  

 ات شوکه اما انگار اونقدر پوست کلفت شده بود که دیگه با اینجور اتفاق

 نشه! یا شاید هم کالً مخی نداشت که به کار بیوفته! با مشروب خوردنش با 

 اوم مرتیکه احتمال ب یمغزیش رو باال برده بود!  

 خالصه که از این دو حالت خارج نبود.  
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 واقعاً ما کی هستیم؟ 

 چهار تا اسکل؟چهار تا شیرین عقل؟ چهار تا خر یا چهار تا گاِو زبون نفهِم 

 بی عقل؟! 

 هنوز هم باورم نم یشد انقدر راحت عقلمون رو دادیم دست یه احمقی مثل

 دلناز و رفتیم قمارخونه! 

 بله، قمارخونه... اونجا قمارخونه بود و صحرا هم دختِر صاحب اونجا!  

 اینو وقتی فهمیدیم که اون خانم سروان با انزجار نگاهمون کرد و گفت:

 رو پول و دارایی و همه چیزهایی که براشون"واقعاً چقدر ب یعقلید که 

 زحمت کشیدید، انقدر راحت قمار میکنید!؟" 

  

 اون لحظه رسماً الل شدیم!  

 قشنگ خشکمون زده بود... مغزمون توانایی فهمش و هضم حرفش رو 

 نداشت!... 

  



 آخه ما رو چه به قمار و این چیزا ؟ 

 م!  ماهایی که تو عمرمون یه نخ سیگار هم نکشیدی

کلی به پیر و پیمغبر و عیسی و موسی قسم خوردیم تا باور کنن ب 

 یگناهیم،

 ولی نشد. 

 میگفتن "همه همینو م یگن، ما گوشمون از این حر فها پره، آره آره شما

 راست میگی، این چرت و پر تها رو تحویل جناب سرگرد بده و" ... 

  

 ش از این حر فها پر تحویل جناب سرگرد هم دادیم، اما انگار اونم گوش

 بود و انقدر دروغ و چرت و پرت شنیده بود که باورمون نکنه!  

در نهایت بهمون دستبند زدن و خواستن ببرنمون و امشب نگ همون 

 دارن،

 تا فردا تکلی فمون رو روشن کنن اما... 
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 اما بدترین اتفاق عالم افتاد! ... 

 واستم امشب و در اونرادوین، کسی که هیچوقت و به هیچ وجه نم یخ

 شرایط ببینتم، پیداش شد و کلی با سرگرد و سرهنگ حرف زد تا باالخره

 قانعشون کرد که ما ب یگناهیم! برامون سند هم گذاشت! 

  

 تموم مدت یه نیم نگاه هم بهم ننداخت... منم که نم یخواستم اونجوری،

 نم یزدم . دستبند به دست، ببینتم، سرمو پائین انداخته بودم و حرفی 

 نمیدونم چه مرگم شده بود... انگار خجالت میکشیدم!... 

 هه... برای خودمم خند هدار بود! و همینطور گیج کننده! 

من چرا باید ازش خجالت میکشیدم؟ من که ب یگناه بودم... فقط گول 

 اون

 دلناز عبرت رو خورده بودم که سر از اون جهنم دره درآوردم!  

 جور جایِی... رفتار صمیمان هی صحرا هم که چیز حتٰی نم یدونستم چ

 مشکوکی رو نشون نم یداد، فقط نشون میداد اون آدم اجتماعی اِی و 



 ارتباط گرفتن با دیگران، براش راحته! 

 ولی بازم احمقانه بود... ما خیلی احمق بودیم... دیگه اسکلی رو از حد

 گذرونده بودیم!... 

 ی اونجا مشکوک نشدیم؟  واقعاً چرا به پارکینگ و فضا

  

فکر کردن در این مورد فاید های نداشت... فقط هی بیشتر و بیشتر به 

 احمق

 بود نمون، پی م یبردم! 

 االن فقط دلم م یخواست زودتر بریم خونه و بزنم دلناز رو دو شقه کنم! 

 داشتم تو ذهنم نقش ههای قتلش رو م یکشیدیم!! ! 

  

 یا با جارو دستی؟  با دستهی جارو برقی بزنمش 

 با ماهیتابه بزنم تو سرش یا با قاشق چشماش رو از کاسه دربیارم؟ 

 وقتی خوابه موهاش رو قیچی کنم یا وقتی بیداره هیچی رو تو بکنم تو
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 دماغش؟ 

دندو نهاش رو تو دهنش خورد کنم یا مثل لشکر افالطون روش رژه برم؟ 

 بشنومش، پارازیت انداخت صدای رادوین که اون لحظه اصالً نم یخواستم 

 وسط رشته افکارم!  

 رادوین: پاشید، باید بریم. 

  

 هممون بدون حرف، در حالی که سرهامون پائین بود، بلند شدیم.  

 چند دقیقه نگاهمون کرد، بعد سرش رو با تأسف تکون داد و به سمت در

 رفت؛ ما هم پشت سرش راه افتادیم.  

  

 این دوست پسره تو بود یا مستانه؟ مهدیس کنار گوشم گفت: میگم 

  

 آروم جواب دادم: م ن 

  

 _باورم نمیشه این بهت تجاوز کرده باشه! دختربازی و گول زدن و



 متجاوز بودن و اینا اصالً بهش نمیادا... خیلی آقا و جنتلمن به نظر میرسه!  

  

 پوزخندی زدم و گفتم: هیچکس رو از رو ظاهر قضاوت نکن مهدیس! منم

 ش همین فکر رو م یکردم، بعد روی واقعیش رو دیدم. اول

  

 _خودت رو ناراحت نکن عزیزم! شاید اونم یه دلیِل منطقی برای کارش 

 داشت و دوباره برگشتین پیش هم! 

  

 _همچین چیزی غیرممکنه! 

  

 _چرا؟  

  

 _غیرممکنه دیگه... اگه اونم پشیمون باشه و بخواد برگرده و جبران کنه،

 وام! من نم یخ
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 _خری دیگه! آخه آدم همچین کسی رو رد میکنه؟ 

  

 _انگار خوشت اوم د هها ازش! م یخوایی برو مخش رو بزن! نه نمیگه،

 فقط یه دختر به پستش بخوره! 

  

 چشماش گرد شد و گفت: وااا... چرا اینجوری میگی؟ منظوری نداشتم من! 

  

 _مطمئنم همینطوره! 

  

 ر ازش به راهم ادامه دادم.  بعد قدم تند کردم و جلوت

  

 #تاوان_ب یگناهی (فصل دوم) 

  90#پارت_



 #نازی  

  

  

 حس بدی داشتم... فکِر اینکه رادوین مال کسی شده باشه یا بشه، داشت 

 مخم رو م یخورد!  

 آزا، دهنده بود! ولی به من چه؟ چه ربطی به من داره؟ چرا این حس بد

 یه؟  اومد سراغم؟ این فکرهای مزخرف چ

 ما از هم جدا شدیم... دیگه نه اون ماِل منه و نه من ماِل اون ! 

 هر چی تموم شد رفت... فقط چندتا خاطره مونده، که اونا هم باالخره از

 ذهنم پاک میشن!  

  

 رادوین به ماشینش که تو حیاط بازداشتگاه پارک کرده بود، اشاره کرد و

 رو به ما گفت: سوار شید.  
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 ل سوار شد... ما هم به تبعیت ازش. .. و خودش او

  

 استارت زد و حرکت کرد.  

  

 تو راه کسی هممون ساکت بودیم... در واقع هیچکدوم حرفی نداشتیم و

 قطعاً داشتم تو ذهنمون نقشه قتِل دلناز رو م یکشیدیم! 

  

 بدجور ازش شکار بودیم... حق هم داشتیم... با یه قمارباز دوست شده بود

 برده بود قمارخونه!  و ما رو

 هر چند ما هم بیتقصیر نبودیم... وقتی فضای اونجا رو دیدیم و مشکوک 

 شدیم، باید همون اول برمیگشتیم؛ ولی ما چیکار کردیم؟ 

رفتیم داخل و پشت نشستیم... این مستان هی عبرت هم مشروب 

 خورد!... 

 مغز داریم؟   واقعاً دیگه دارم به عقل خودم شک م یکنم! من آدمم؟ اصالً 



 نه.. قطعاً نه...  

 خدایا منو گاو کن!  

 گاو عقلش بیشتر از منه!  

  

 با توقِف ماشین، به خودم اومدم و سریع در رو باز کردم و پیاده شدم؛ اون 

 سه تا پشت سرم. 

  

 به رادوین نگاه کردم.. شیشه رو داده بود پائین و به جلو خیره بود... 

و بگم من ب یگناهم، کاری نکردم، اینجوری  دلم م یخواست داد بزنم

 نباش،

 سرد نباش، نگاهم کن! 

 اما واقعاً چم شده بود؟  

 من که م یگفتم نمیخوامش و ازش متنفرم و عاشقش نیستم... پس چرا االن

 با این ب یتفاوتیش داریم دیوونه م یشم؟!  
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 ،چهار سال ازش دور بودم... از هر چیزی هم که بهش مربوط م یشد 

 سعی کردم دوری کنم... اما حسم بهش تغییر نکرد... 

 آره من عاشقش بودم... من هنوز هم عاشق رادوین بودم... به خودم که

 نم یتونستم دروغ بگم!... 

 تو این مدت کم و چند تا دیدارمون، همه حسهای خفتهم دوباره بیدار شده

 بود!  

  

 م سمت در حیاط. نگاه ازش گرفته و از کنار ماشین زد شدم و رفت

 کلید رو از جیبم درآوردم و در رو باز کردم . 

 اول خودم وارد شدم، بعد هم مهدیس و دلنازی که مستانه رو گرفته بودن! 

 در رو که بستم، صدای جیغ الستی کهای ماشینش، هاکی از رفتنش رو

 شنیدم . 

  

 آهی کشیدم و رفتم در خونه رو باز کردم و هممون وارد شدیم . 



 اون دو تا، مستانه رو ول کردن و ولو شدن رو تش کهایی که رو زمین

 انداخته بودیم. 

  

 مهدیس: واای... جونم دراومد! این دیگه چه بالیی بود؟! 

  

 پوزخندی زده و با چشم به دلناز اشاره کردم و گفتم: از این دانای کل

 بپرس! 

  

 یهو بلند شد سرجاش نشست و گفت: آ راست میگیا! 

  

 بعد دست به کمر رو به دلناز ادامه داد: ببینم اونجا کجا بود ما رو بردی؟

تو میدونستی نه؟ صحرا رو از کجا م یشناختی عبرت؟ جواب بده 

بینم... و دلناز بدون اینکه چشماش رو باز کنه، با خستگی جواب داد: 

 ولم کن

 توروخدا! فردا همه رو جواب م یدم، االن خستهم!  
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 این چیزها حالیم نیست... یاال بگو از کجا م یشناختیش؟ مهدیس: من 

  

 دلناز: تو مجازی باهاش آشنا شدم، چیزی درمورد اونجا و قمار و این

 چیزها هم نمیدونستم، منم مثل شما همین امشب فهمیدم و شوکه شدم! حاال

 ولم کن بزار بخوابم.. 

  

 سرویس مهدیس سری از روی تأسف تکون داد و بلند شد رفت سمت

 بهداشتی. 

منم رفتم تو آشپزخونه تا آب بخورم که دیدم م ستانه داره تابلوی نقاشی 

 ای 

 که رو دیواِر سالن بود، رو میبوسه!  

 در واقع داشت از بچ های که تو نقاشی بود، لب م یگرفت! 

  



 با قیافه نالون به باال نگاه کردم و گفتم: خدایا بسه دیگه... بسه! منو گاو

 اوم کن!  کن، گ

  

 #تاوان_ب یگناه ی 

  91#پارت_

 #نازی 

  

  
 

  

 رادوین* ** 

  

  

 همونطور که م یخندید، گفت: وای باروم نمیشه... آخه قمارخونه؟ خدای

 من! 
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 _آره، قمارخونه! دیگه کارشون به جایی کشیده که نصفه شبی میرن

 قمارخونه! 

  

 کنی و اتفاقی سر از _هی هی، زود قضاوت نکن، شاید داری اشتباه می

 اونجا درآوردن! 

  

 بازدمم رو بیرون دادم و گفتم: این غیرممکنه.... گیَرم که اینجوری بوده، 

 عقل که دارن... با دیدن فضای اونجا صد در صد دیگه فهمیدن! با این

 وجود چرا بازم موندن؟ 

  

 شونهای باال انداخت و گفت: چون مغز ندارن!  

  

 ه طلبکارانه گفت: چیه؟ اون از آتیش سوز یای که راهتیز نگاهش کردم ک



 انداخته بودن، اون از اینکه تو فیلمی که براساس زندگِی خودشونه، بازی 

 کنن، اینم غیرممکن نیست! 

  

 با کالفگی نفسم رو بیرون دادم و ولو شدم رو تخت؛ رامسین راست 

 بعید نیست بعدمیگفت، با کارهایی که اونا کردن و منطق و عاد تهاشون، 

 فهمیدن اینکه اونجا قمارخون هست، بازم با میل خودشون مونده باشن!  

  

 _راستی، مستانه هم اونجا بود.. 

  

 از شنیدن اسم مستانه انگار جاخورد... صاف نشست و چند بار پشت سرهم

 پلک زد و گفت: خب که چی؟ تعجب نداره... هر جا مهسان باشه مستانه 

 هم هست.. 

  

 ه خب، اما اون مست بود.. _آر
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 ابروهاش باال پرید و با تعجب گفت: چی؟ مست بود؟ 

  

 _آره، خیلی هم خورده بود... تو بازداشتگاه اگه دوستاش جلوش رو نگرفته

 بودن، م یخواست سرگرد رو هم ببوسه!  

  

 با کالفگی تو موهاش چنگ زد و گفت: خدای من! 

  

 د، بلند شد و گفت: من باید برم .. سپس از رو مبلی که روش نشسته بو

  

 _کجا؟  

  

 _کار دارم، خداحافظ . 

  



 بعد سوئیچش رو از رو میز برداشت و از اتاق رفت بیرون. 

  

 لبخندی زدم!  

 اونم عاشق بود، خیلی هم زیاد... اینو خیلی واضح میشد از رفتارها و 

 حرکاتش فهمید!... 

 به مستانه فکر میکنه یا نه...  دو شب پیش، آروشا ازش پرسید هنوز هم

سؤالش خیلی احمقانه بود! مشخص بود فکر و ذکرش مستان هست و به 

 هیچ

 وجه نمیتونه فراموشش کنه! حتٰی وقتی اسمش هم میاد، جا میخوره... سعی 

 میکنه نشون نده و طوری به نظر برسه که انگار هیچوقت مستان های

 اما نم یتونه!  براش وجود نداشته و بهش فکر نم یکنه،

 رامسین نم یتونه حسش رو پنهان کنه! 

 دقت کردم بعد اون تصادف، سعی کرده از مستانه و هر چیزی که بهش

 مربوطه دوری کنه!  
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 فقط نم یدونم چرا اینکار رو م یکنه؟... سعی میکنه مستانه رو فراموش

 کنه!... 

  

 حق نداری اسم اون شب در جواِب آروشا، بهش گفت "به تو ربطی نداره! 

 اون رو به زبون بیاری! فهمیدی؟"  

 مشخص داشت به زور جلوی خودش رو میگرفت تا بلند نشه و دندو نهای 

 آروشا رو تو فکش خورد نکنه! ... 

 اینو از دس تهای مشت شده و فک منقبض و اخ مهای درهمش میتونستم

 بفهمم! ... 

  
 

  

 رامسین* ** 

  

  



 لعنتی!  

 !  زدم رو فرمون

  

 چرا این ماجراها و اتفاقات تموم نم یشه؟  

 تا میام یه نفس بکشم و بگم تموم شد، دیگه باید فراموشش کنم؛ یهو یه

 اتفاقی میوفته که با ده نکجی بهم میگه، "هیچوقت تموم نمیشه؛ یه غلطی

 کردی عاشق شدی، حاال باید تا آخر عمر بسوزی و بسازی!"  

نبود... منی که یاد گرفتم همیشه با زور  ولی سوختن و ساختن کار من

 کارم

 رو پیش ببرم و به هم هی چیزهایی که خواستم، رسیدم.  

 منی که خیلی راحت تونستم آرزوهای محالم رو مثل داشتِن یه مادِر خوب، 

 به فراموش بسپارم و خیلی هم زود به آرزوهای ممکنم برسم! 

 رنمیومدم! ... سوز و ساز کار من نبود... من از عهد هش ب

 یا باید راحت و سریع چیزی رو به دست میاوردم، یا به کل بیخیالش
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 میشدم!... 

 درمورد همه چیز همینطوری بود ولی درمورد مستانه. .. 

 اون فرق داره، درمورد اون هیچوقت نمیتونم منطقی فکر کنم!  

 فراموش کردن و بیخیال شدنش هم که محال! 

  

 م که م یگفت "خدا آدم رو خر کنه ولی عاشق یاد حرف مهرسام میوفت

 نکنه!"  

 این االن خواسته قلبی منه! !!!! 

  

 با صدای بوق ماشینی، از افکار پوچم دست برداشتم و سعی کردم حواسم

 رو روی رانندگیم متمرکز کنم!  

  

 راستی من داشتم کجا میرفتم ؟

 کنار جاده نگهداشتم. .. 



 مام رو بستم... سرمو گذاشتم رو فرمون و چش

 آهی کشیدم. .. 

  

 ...!  رسماً دیوونه شده بودم

 خیله خب، بزار یه برنامه ریزی بکنم ببینم کجای زندگیم و باید چکار 

 کنم!... 

 اولین و مهم ترین کارم، نزدیک شدن به مستانه و دوباره دل و اعتمادش

 رو به دست آوردنه!  

 به این راحت یها ببخشتم!که خب سخت ترین هم هست... ممکن نیست 

 ببخشه هم دیگه غیرممکنه یه رابطه جدید باهام شروع کنه!  

  

 واقعاً پیچید هست! 

 فقط میدونم که باید یه دور منت کشِی مشتی بکنم ! 
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 سرمو بلند کردم و نفس عمیفی کشیدم... از فردا باید با توضیح دادِن 

 درمورد کارم، شروع کنم.  

  

 ی #تاوان_ب یگناه

  92#پارت_

 #نازی  

  

  
 

  

 مستانه* ** 

  

 من هیچوقت نباید مست کنم... هیچوقت! 

 نم یدونم دیشب چه گند کاریای کردم، فقط امیدوارم کار خجالت آوری



 نکرده باشم که باعث بشه مهسان و مهدیس و دلناز یک عمر دستم بندازن

 و مسخرهم کنن! 

  

 ی میز توالت بلند شدم؛ رو تختم نفس عمیقی کشیدم و از رو صندلِی جلو

 نشستم و گوشیم رو از روی عسلِی کنارش، برداشتم.  

  

 یک تماس ب یپاسخ از صوبی داشتم. 

 ناخودآگاه نیشم باز شد... کالً هر وقت صوبی پیداش م یشد، نیش من باز

 میشد!  

  

 سریع زنگ زدم بهش که بعد دو بوق جواب داد و ایم دفعه، برعکس دفعه

 قبل، صداش شاد و پرانرژی بود: سالاام! چطوری؟ های 

  

 _خوبم تو خوبی؟ اتفاقی افتاده؟ 
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 _منم خوبم؛ چیه؟ م یخواهی بدونی چرا انقدر پرانرژی شدم؟ خب باید بگم

 دارم میخوام برگردم پیش عشقم!  

  

 با تعجب گفتم: مگه عشق داشتی؟ 

  

خوشگل مثل فرشت  _آره، اونم چه عشقی... یه فرشتهی آسمونی بود...

 هها...

 بعضی وقتها که حواسش نبود، یواشکی نگاهش م یکردم و تو زیباییش

 غرق م یشدم! خیلیم مهربون بود... اون قلب پاک و مهربونی داشت که

 صها و اشتباهات و گذشت هم، قبول کرد!  منو با تموم نق

 ناون تنها کسی بود که در کنارش حس آرامش و راحتی م یکردم... م

 همهی رازهام رو، حتٰی چیزهایی که به نزدیک ترین افراد زندگیم هم 

 نگفتم، رو بهش گفتم و اون همیشه درکم کرد!  



 وقتی باهاش بودم از ته دل م یخندیدم و شاد بودم! اون در یک کلمه،

 بینظیر بود!  

  

 حاال ابروهای من باال رفته و چشمام گرد و دهنم باز بود!  

اصالً در این عالم نبود... همچین با عشق و احساس  صوبی که انگار

 حرف 

 زده بود که حسابی تحت تأثیر قرار گرفته بود... حس کردم صداش هم یکم 

 کلف تتر شد موقع زدن این حرفاش!...  

 مثل ای نهایی که انگار یه حوریه بهشتی دیدن و در افق محو شدن! 

  

 قعاً تحت تأثیر قرار گرفتم! تو از آب دهنم رو قورت دادم و گفتم: واو... وا

 این حرفها هم بلد بودی و رو نم یکردی؟! 

  

 _هنوز خیلی چیزها از من نمیدونی و ندیدی مستانه!  
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 _خیله خب خیله خب، نم یخواد برام معما خلق کنی که یک ساعت بشینم

 شخصیت شناسیت کنم! 

  

 خندید و گفت: باشه بابا!  

  

 اشق شدی؟ _ببینم تو جدی جدی ع

  

 _زکی! یه ساعت با اون همه حس و عالقه تو صدام، برای این جرز دیواِر 

 روب هروم حرف میزدم؟! 

 بله عاشق شدم! درموردش هم گفتم... چه عشقی!  

  

 _باشه باشه، ببخشید حواسم نبود.  

گفتی م یخوایی دوباره برگردی پیش عشقت، مگه ازش جدا شده بودی؟ 

 باً...  _نه خب، یعنی تقری



  

 _یعنی چی؟ تقریباً دیگه چیه؟ آره یا نه؟  

  

 _اگه با درجه متوسط آشنایی داری، تقریباً همونه. خب راستش ما خیلی هم 

رو دوست داشتیم... واقعاً از ته دل عاشق بودیم، هم اون و هم من... 

 همیشه 

 میتونستم عشق رو تو چشماش ببینم؛ همین باعث م یشد رو به روز بیشتر

 عاشقش بشم! خب همه چی عالی بود تا اینکه... من ولش کردم! 

  

 _چی؟ اونجوری دیوان هوار عاشقش بودی، بعد ولش کردی؟ واقعاً یه 

 احمقی! 

  

 _میدونم؛ من خیلی بد کردم باهاش... به عشق و احساسش توهین کردم،

 غرورش رو جریحهدار کردم، من... من از درون شکستمش! 
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 وِست داشت! چرا اینکار رو باهاش کردی؟  _چرا؟ اون که د

  

 _خب من... من اشتباه کردم... یه اشتباِه بزرگ! 

  

 _بهش خیانت کردی؟ 

  

 _معلومه که نه، تا اون رو داشتم و کنارم بود، دلیلی واسه خیانت و رفتن

 سراغ یکی دیگه نداشتم! اون برام همه کس بود!  

  

 _پس چی؟ چیکار کردی باهاش؟ 

  

 کاری که کم از خیانت نداشت! خب گذشتهی مزخرِف من که اصالً  _یه

 عالقهای بهش ندارم، یه ربط بزرگ به اون داشت! اون.... 

 حرفش رو ادامه نداد. 



  

 _اون چی؟ 

  

 _خب اون... اون... 

 آهی کشید و با لحن کالفهای ادامه داد: بیخیال مستانه؛ نم یخوام راجبش

   حرف بزنم، عصبانیم میکنه!

  

 صالح ندونستم اصرار کنم... گذشته و زندگِی شخصِی اون، ربطی به من 

 نداشت و نباید فضولی م یکردم! اگه براش راحت بود و م یخواست بگه،

 خودش م یگفت . 

  

 _خیله خب، هر جور راحتی! 

 _ممنون! 
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 _میخوایی درمورد یه چیز دیگه حرف بزنیم؟ 

  

 چی؟   _آره، خوشحال میشم! ولی درمورد

  

 _امم نمیدونم! 

  

 خندید و گفت: باشه. حاال تو بگو، عاشق شدی؟ 

  

 #تاوان_ب یگناهی 

  93#پارت_

 #نازی  

  

 ت کخندی زدم ... 

 چه سؤال احمقان های! 



 عاشق چیه؟ من دیوونه هم شدم!  

  

 _آره، که البته خیلی پشیمونم! 

  

 ناه نیست... ناخوشایند _نباید باشی، عشق حس پاک و مقدسِی... آلوده به گ

 نیست... بد نیست... همیشه یه خوبی و حکمتی داره! ... 

  

 پوزخندی زدم و گفتم: ولی برای من اینطور نبود... اصالً شاید عشق 

 نبود... شاید فقط یه وابستگِی زودگذر بود!  

 مادرم میگفت، دخترها تو سن ما، البته سنی که اون موقع داشتیم! طبیعیه

 این ح سها پیدا کنن... از یه پسر خوششون بیاد و فکر کنن یک دلکه از 

 نه صد دل عاشق شدن و چخبره...! در حالی که هیچ عشقی در کار نیست 

 و به مرور که بزرگتر بشن و عقلشون برسه، اون پسر و اون حس رو هم

 فراموش میکنن!  
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 رد تو صدق_نم یدونم، شاید مادرت درست گفته ولی فکر نکنم این درمو

 بکنه! بگو ببینم، وقتی اون رو م یدیدی یا کنارش بودی، چه حسی داشتی؟  

  

 لبخند محوی اومد رو لبم. .. 

خاطرات باهم بود نمون انگار مثل یک فیلم تو ذهنم نمایش داده م 

 یشد!...  

  

 _حس عجیبی بود... مثل این رمانها تپش قلب و ابنا نم یگرفتم، یا دست و 

 م نم یکردم! ولی بازم خیلی شیرین بود... دیدنش باعث م یشدپام رو گ

 ناخودآگاه لبخند بزنم و وقتی کنارش بودم، مثل تو از ته دل م یخندیدم! من

 بهترین لحظات رو کنارش تجربه کردم!  

 نم یدونم اون واقعاً عاشقم بود یا فقط یک بازی بود، که فکر کنم بازی بود؛ 

 م بدترین بال رو سرم آورد که باعث شد بعد ازولم کرد و رفت!  قبلش ه



 اون بالهای خیلی بزرگتری سرم بیاد!...  

  

 چند دقیقه صدایی ازش نیومد، سپس آهی کشید و گفت: متأسفم، به نظر من

 اون لیاقتت رو نداشت! 

  

 _نم یدونم. 

  

 _چند درصد مطمئن بودی که عاشقته؟ 

  

 .. _صد در صد، البته قبل از اون کارش!.

 من حتٰی یه امتحاِن عشِق وحشتناک هم گرفتم تا مطمئن بشم عاشقمه یا نه، 

 که اون با موفقیت در امتحان قبول شد . 

  

 _شاید واقعاً عاشقت بوده و مجبور شده ولت کنه ! 
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 _نه، اون مجبور نبود، به هیچ وجه!  

 رواون یه مریِض دیوونه بود که منطق نداشت و هم هی کارهاش رو از 

 دیوونگی انجام م یداد! 

  

 _تو دلیل دیوونگیش رو میدونی؟ 

  

 _فکر کنم دلیلش اتفاقاتِی که تو گذشت هش براش افتاده... اون مادر بدی

داشت که خیلی زود ترکش کرد... بعد از اون هم آزار و اذی تهای پدر 

و نامادریش بود که از اون یه آدم روانی ساخت...! نگاههای ترحمآمیز 

 و

 تمسخِر دوستهاش و اینا هم بدتر رو روح و روانش تأثیر گذاشته بود!  

  

 _چه تأثیری؟ 

  



 _میترسید، از همه چیز! قبالً مظلوم بود و سعی کرده بود خوب باشه که 

 نتیج هش شد عذابهایی که از دست پدرش کشید! یه اتفاقاتی براش افتاده

 خاطر همین شده بودبود که دیگه م یترسید خوب و متفاوت باشه... ب

 همرنگ جماعت و مثل دوس تهاش دختربازی میکرد و الکل م یخورد تا 

 دوباره مورد ترحم قرار نمیگیره و اون اتفاقات براش تکرار نشه!  

  

 _خدای من! واقعاً غمانگیزه! بیچاره چقدر سختی کشیده!  

 شایدبعد تو با وجود اینکه اینا رو م یدونستی، بازم مقصر م یدونیش؟ 

 کاری که باهات کرده دست خودش نبوده و ... 

 پریدم وسط حرفش: اون گفت پیش روانشناس رفته و کامالً درمان شده؛ 

 اون موقعها هم که من باهاش آشنا شدم و دوست بودم، یه آدِم خوب و 

 عادی بود با رفتارهای عادی! هیچگونه خشونت و اخال قهای عجیب

 نداشت! 
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رد، بخاطر گذشت هش نبود؟ یعنی اتفاقی نیوفتاده بود _ببینم کاری که ک

 که

 مربوط به همون گذشته و خاطراتش و اتفاقا باشه؟ 

  

 _چرا، همش بخاطر همون بود!... 

  

 _خب 

  

 منتظر موندم حرفش رو ادامه بده، اما چیزی نگفت . 

 _به جمالت، که چی؟ 

  

 ی دوباره روانی_خب از اونجایی که پای گذشته وسط بوده، فکر نم یکن

 شده و یادآوری اون چیزایی که کشیده، بال سرت اورده و ولت کرده؟ 

  



 به فکر فرو رفتم... ممکن بود بخاطر همین بوده  باشه... به هر حال هر 

چیزی که سرش اومده و کشیده، بخاطر نامردی و خیانِت بابای من 

 بوده...!  

 قام! اون هم که دیوونه، من رو فقط دیده برای انت

 همونطور که از ترس دختربازی کرد، یعنی همونطور هم با من اون کار 

 رو کرد؟ 

  

 زبونمو روی لبم کشیدم و گفتم: نمیدونم صوبی... نم یفهمم... اصالً بر 

 فرض اینکه اینی که تو میگی باشه، ولی بازم من نم یتونم ببخشمش!  

 #تاوان_ب یگناه ی 

  94#پارت_

 #نازی 
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 ق داری... اما یکم بهش فکر کن، شاید اون پسر از تأثیر گذشته و_بازم ح

 بیماریش، بال سرت آورده! 

  

 _بهش فکر م یکنم. 

  

 _خوبه، راستی اسمش چی بود؟ اون پسر ... 

  

 _رامسین! 

 _اسم قشنگیه! معنیش چیه؟ 

  

 _اسم جایگاهی تو همدان، همون رامتیِن قدیم، سازنده و نوازنده!  

  

 هم قشنگه!  _معنیش 

  



 _ممنون! 

  

 چیزی نگفت... منم همینطور... 

 انگار هیچکدوم حرفی برای گفتن نداشتیم ... 

  

 موهام رو فرستادم پشت گوشم و گفتم: اممم، میگم اگه کاری نداری، من

 باید برم دیگه... 

 _قربانت، برو روز خوش! 

  

 _زور تو هم خوش! فعالً  

  

 _فعالً  

  

 و قطع کردم. 
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 م دادم رو تخت و آهی کشیدم... ل

  

 من باید چ یکار میکردم؟ با این بالتکلیفی چیکار میکردم؟ 

 میدونستم حسم وابستگی و بچ هبازی نبوده، بلکه عشق بوده! اونم یه عشق

 واقعی! 

زمان زیادی گذشته بود، اما بازم نتونستم رامسین رو فراموش کنم!  تک 

 فاش، جملههاش، همه چیزش،تک خاطرات دوتای یمون، تک تک حر

 هر روز و هر روز برام مرور میشه!  

 اما عالقهم ... 

 اگه منطقی فکر کنم، بعد از اون کارش دیگه حسم بهش نسبت به قبل نبود،

 اما ب یحس هم نبودم!  

من خودم رو با مشغل ههام وفق دادم تا فرصت فکر کردن و گریه و 

 زاری

 نداشته باشم! 

 ه بودم، اما ب یعالقه نشده بودم! بهش ب یاعتماد شد



 من هنوز هم دوستش داشتم، دیوانه وار!  

 فقط با این تفاوت که مثل قبل بهش اعتماد و اطمینان نداشتم!  

  

 پوفی کشیدم... 

 این دیگه چه وضعیه؟ چیکار باید بکنم ؟ 

  

 نم یتونستم فراموشش کنم... دلتنگش م یشدم... خاطراتش دیوون هم 

 . میکرد. .

 اما نم یتونستم هم برگردم پیش!!!!... 

  

 یاد مهسان افتادم که جدیداً، تو بالتکلیف یها و وقتهایی که کالفه بود،

 میگفت "خدایا منو گاو کن!" 

 زیر لب گاوی نثار خودم کردم و بلند شدم . 
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 کاران باهام تماس گرفته بود و محترمانه خواسته بود بریم پیشش و با

دنبال کنیم، البته اگه حال پروانه خوبه و م شکلی نداریم! جدیت کار رو 

 یا

 به عبارتی گفته بود "یا مثل آدم برمیگردید سرکارتون یا من میدونم و

 شما...!" البته به صورت غیر مستقیم!  

  

 آماده شدم و بعد خداحافظی از مستانه و سپردن پروانه بهش، از خونه زدم

 و حیاط دیدم . بیرون که ماشین رامسین رو جل

  

 خدایا بهم صبر بده یا گاوم کن! 

  

 بیتوجه بهش، راهمو گرفتم برم که شیشه رو پائین داد و گفت: باید با هم

 حرف بزنیم؛ سوار شو 

  

 وایسادم . 



 چرخیدم سمتش و گفتم: من حرفی با تو ندارم . 

  

 _ولی من دارم؛ لجبازی نکن و سوار ش و 

  

 _نمیش م 

  

 از اینجا تکون نمیخورم!  _تا نشی منم

  

 یه نگاه به آسمون و زمین کردم و بازم از خدا خواستم بهم صبر بده... من

 آخر گردن اینو میشکنم!  

 بعد اون تصادف، چطور پررو پررو اومده ازم میخواد سوار ماشینش

 بشم؟ 

  

 چند دقیقه نگاهش کردم که دیدم نخیر... انگار نمیخواد بره!  
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 م و سوار شدم . به ناچار رفت

  

 لبخندی زد و گفت: چی میشد همیشه همینجوری حرف گوش کن میبودی؟ 

  

 _آسمون به زمین میومد! حرفتو بزن... 

  

 _اینجا که نمیشه 

  

 _منم با تو جایی نمیام! 

  

 چشمکی زد و گفت: حتٰی مکان عمومی؟  

  

 چشمام گرد شد... 

 بکن که لگدمالش کنم ! خدایا یا اینو گاو کن یا منو! اصالً منو 



  

 حرصی با کیفم زدم تو بازوش و گفتم: بیشعور! تو با خودت چی فکر 

 کردی مفسد؟ متجاوز عوضی! 

  

 همونطور که میزدمش و سعی داشت جلومو بگیره، گفت: بابا تو چرا انقدر

 منحرفی؟! همون اول هم نم یخواستم مکان شخصی! اونم توی وحشی رو!  

  

 ی #تاوان_ب یگناه

  95#پارت_

 #نازی  

  

  

 خشک شده نگاهش کردم .. 
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 خاک تو سرت مستانه... چرا ذهنت انقدر داغونه آخه؟! 

  

صاف نشستم و همونطور که نگاهم به جلو بود، گفتم: سوار شدم دیگه، 

 پس

 چرا وایسادی ؟ 

  

 خندید و حرکت کرد.  

  

 ظاهرم آروم و خونسرد بود اما درونم طوفان! 

 واست از هستی محو کنم! ... دلم م یخ

 هیچکدوم سوت یهایی که تا حاال داده بودم باعث نشده خجالت بکشم ،

 برعکس، با پررویی به روی خودم نمیاوردم و بقیه رو مقصر جلوه

میدادم! گاهی هم در حدی بود که بقیه رو با عاجزان هترین حالت 

 ممکن

 پا قزوینه و..." حقمیگفتن "تو دیگه کی هستی بابا، رو که نیست سنگ 



 هم داشتن؛ واقع اً خیلی پررو بودم!  

 ولی االن، این دفعه، برای اولین بار خجالت کشیدم از سوتیم!  

 ...!  یادم باشه حتماً یکم رو ذهنم کار کنم... باید از این حالت دربیاد

  

 چیزی نم یگفت؛ حتٰی ضبط رو هم روشن نم یکرد! ... 

 ابم بود، پس خودم مقدم شدم و شکستمش: سکوت بی نمون هم رو اعص

 داریم کجا میریم ؟ 

  

 بدون اینکه نگاهم کنه، جواب داد: یه جا که بشه حرف زد . 

  

 احتمال دادم منظورش کافه یا یه همچین جایی بوده باشه. 

 سرم رو تکون دادم و دیگه چیزی نگفتم؛ در واقع نم یدونستم چی بگم و

 حرفی نداشتم . 
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 قه در سکوت سپری شد که این دفعه، اون گفت: احیاناً که مشکلی باچند دقی

 کافه نداری؟ چون داریم میریم اونجا... 

  

 با تعجب نگاهش کردم! 

 منظورش چی بود ؟ 

 تیکه مینداخت؟ برای چی؟ 

  

 _منظورت چیه؟ چرا من باید با جایی مثل کافه، مشکل داشته باشم؟ 

  

 یدونم خب... خاطرهی تلخی چیزی ... شونهای باال انداخت و گفت: چم

  

 تازه دورازیم افتاد!... 

منظورش به دیشب بود و اون قمارخون های که فکر میکردیم کاف 

 هست! 



 اما... اما اون از کجا میدونست؟ حتٰی رادوین هم در جریان کامل ماجرا 

 نبود که بخواد بهش بگه! از اون گذشته، بر فرض اینکه رادوین چیزهایی

 م یدونسته رو بهش گفته باشه، از کجا میدونست اونجا رو با کافی  که

 شاپ اشتباه گرفتیم که االن تیکه بندازه؟!! ! 

  

 با اخم گفتم: ببین اگه منظورت به ماجرای دیشبه که باید بگم ما از چیزی

 خبر نداشتیم؛ دختر صاحب اونجا با یکی از دوستام رفیق بودن، دیشب با 

 ت و خواست بره پیشش، دوستمم گفت ما رو هم میاره، ودوستم تماس گرف

 اینجوری شد که سر از اونجا درآوردیم! صرفاً فکر میکردیم کافیشاپه! 

  

 _کهاینطور! فکر م یکردم سمت قمار و مواد و اینا!... 

  

 چشمام گرد شد.. 

 چی داشت میگفت؟ 
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 _ببینم تو منو اینجوری شناختی؟ 

  

اری ازت بعید نیست و سابقهی درخشانی هم داری _از اونجایی که هیچ ک

، 

 انصافاً حق دارم اینطوری فکر کنم.  

  

 با حرص نگاهش کردم و چیزی نگفتم. 

 راست میگفت، حق داشت... سابقهم در کارهای یهویی و تصمیم های 

 عجیب، واقعاً درخشان بود ! 

  داشتم ! بعید نبود سراغ این چیزا هم برم... اونم با وضعیتی که قبالً 

 تو دلم خداروشکر کردم بابت اینکه تو این راه پا نداشتم و درگیر این چیزا

 و کارها نشدم!... 

  



 با توقف ماشین، بدون هیچ حرفی پیاده شدم . 

جلوی یه کافه بودیم؛ لبخند حرص یای زدم و چشمامو روهم فشار 

 دادم! 

 وگرنه حرفهاش  مطمئنم بودم فقط بخاطر حرص دادِن من، اومده اینجا؛

 رو م یتونست تو ماشین هم بزنه. 

  

 لبخندی بهم زد و به سمت در کافه رفت، منم دنبالش. 

 وارد شدیم؛ زیاد شلوغ نبود. 

 به سمت یکی از میزها تو گوشه ترین قسمت کافه رفت و منم مثل یه

 جوجه اردک دنبالش. 

 پشت میز نشستیم. 

  

 _خب، چی میخواستی بگی ؟ 
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 رسیم اول!  _بزار ب

  

 _مهمونی که نیست، حرفت رو بزن! 

  

 با حرص نگاهم کرد و خواست جواب بده که همین لحظه گارسون به

 سمتمون اومد و سفارشها رو پرسید . 

 وقتی دید که ساکتم، برای هر دومون قهوه سفارش داد . 

  

 انگار امروز زده بود تو کار حرص دادن من... م یدونست از قهوه بدم

 اد، تلخ بود! ولی سفارش داد برام. می

 هر چند که دیگه م یخوردم ولی اون که این رو نم یدونست!...  

  

 در مقابل نگاه حرصیم فقط لبخند زد. 

  



 نفسمو بیرون دادم و گفتم: ببین من بیکار نیستم که کل رو بشینم اینجا و

م به منتظر باشم تا تو زبون باز کنی و حرفت رو بزنی! همین االن ه

 اندازه

 کافی دیرم شده...! بگو چی میخوایی ؟ 

  

 #تاوان_ب یگناهی 

  96#پارت_

 #نازی  

  

  

 دستاش رو توهم گره زد و با کشیدن یه نفس عمیق، گفت: نم یدونم

 چطوری و از کجاش شروع کنم! فقط میخوام بگم پشیمونم و یه فرصت

 میخوام برای جبران هم هی کارهای گذشتهم!  
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 ی زدم... پوزخند

 بغض گلوم رو گرفته بود و باعث شده بود اشک تو چشمام حلقه ببنده! 

  

 واقعاً فرصِت دوباره م یخواست؟  

 بعد از اون کارش؟ بالیی که سرم آورد و ولم کرد!... 

  

 _میدونی، تا همین چند دقیقه پیش فکر میکردم پررو ترین آدم دنیا 

 ز منم هست...! تو واقعاً با چه رویی خودمم، ولی حاال دارم م یبینم بدتر ا

 ازم فرصت میخوایی ؟ 

  

 _ببین م یدونم اشتباه کردم، اونم یکی دو تا کوچیکش که بشه به راحتی

 بخشید! ولی باور کن پشیمونم... تو این چهارسال روزی نبود که بهت فکر

 نکرده باشم و دنبالت نگشته باشم... من هر روز برای دوباره دیدنت همه

 ا رو دنبالت م یگشتم... حتٰی پیش پدرت هم رفتم تا بلکه یه نشون یای ج



 ازت داشته باشه، اما نداشت... بخاطر پیدا کردنت مجبور شدم دوباره، بعد

 این همه سال، افسون رو ببینم... همه جا رو زیر و رو کردم... سراغ

 زتهمهی دوستهات که م ششناختمشون رفتم... ولی نتونستم نشون های ا

 پیدا کنم!... 

 مادرت وقتی دیدم، کلی نفرینم کرد و بد گفت! فهمیده بودم در جریان همه

 چی هست، جز جایی که بودید! من نتونستم پیدات کنم ولی فکرت،

خاطراتمون، گذشت همون، و همه چیز هر روز برام یادآوری م 

 یشد!  

  

 شوکه نگاهش کردم... 

 رو م یزد؟  این رامسین بود که داشت این حرفها

 واقع اً این همه دنبالم گشته بود ؟ 

 بخاطر پیدا کردنم حتٰی سراغ افسون و پدرم هم رفته بود؟  

 نم یتونستم باور کنم!... 
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 قطره اشکم از چشمم چکید رو گون هم... پسش زدم و گفتم: من... من

 نمیتونم باور کنم رامسین! اصالً منطقی نیست... هیچ چیز با هم جور 

 نمیاد...! تو بازیم دادی و بهم تجاوز کردی و ولم کردی، بعد یهودر

 پشیمون شدی و دنبالم گشتی! االن هم تصمیم گرفتی برام جبران کنی! من

 نم یفهمم رامسین!  

 یعنی تو یه آدم مریض و دیوون های که تعادل رفتاری نداره و همش

 تصمی مهای جدید و عجوالنه میگیره!؟ 

  

 : نه، اینطور نیست، تو باید.. آهی کشید و گفت

  

 حرفش با اومدِن گارسون نیمه موند، قهوه ها رو میز گذاشت و رفت.  

  

 رامسین ادامه داد: تو باید به حرفام گوش کنی مستانه! در جریانی که تو



 گذشته یه مشکالتی داشتم که رو روانم هم تأثیر گذاشته و یه مدت تحت 

 درمان بودم!... 

  

 م! خب؟  _در جریان

  

 _خب اینکه من کامالً درمان شده بودم و دیگه مشکلی نداشتم، ولی وقتی

 فهمیدم اردالن ساالری که مقصر همه چیزهایِی که کشیدم، پدر توعه، 

 نتونستم خودم رو کنترل کنم و اون کار رو باهات کردم! چون پدرت

 یادآور گذشت هم بود و خودت!  

  

 نم یدونستم چی بگم... 

 رایی بهش حق م یدادم، زندگِی تو واقعاً تلخ بود... کم هم سختی و یهجو

 عذاب نکشیده بود... که متأسفانه مسبب همشون هم پدر من بود!... 

 حق داشت ازش متنفر باشه و بخواد انتقام بگیره، به اضافه بیمار یای که
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 داشت، چندان هم مقصر نبود!  

 اما چرا من رو قربانی کرد؟ 

  

 م هی اینا قبول، اما چرا من رو قربانی کردی؟ تو م یتونستی بری_باشه ،ه

 سراغ پدرم و از خودش انتقام بگیری! چرا من؟ گناه من چی بود؟ 

  

 جوابی نداد... فقط خشک شده نگاهم کرد ... 

 الل شده بود... باید هم م یشد... جوابی نداشت ... 

 ! حاال دیگه اشکهام بیاختیار رو گون ههام میچکیدن

 پسشون زدم ... 

  

 با برداشتِن کیفم، بلند شدم و از کافه بیرون اومدم.  

 به آسمون نگاه کردم و آهی کشیدم... هعی زندگی!  

  



 بعد از اون رفتم پیش کاران... عصبی بود و ناراحت... م یگفت هم هی 

 کارها بخاطر سهالنگاری و مسئولی تناپذیری ما بهم ریخته... خواست

 به طور جدی کار هم ادامه بدیم... کلی معذرت خواهی کردم و برگردیم و

 قول دادم از فردا دیگه هر روز بیاییم سرکار ... 

  

 بیچاره خیلی حرص م یخورد! 

  

 #تاوان_ب یگناهی 

  97#پارت_

 #نازی  

  

  

 اون روز که برگشتم خونه، خیلی به حرفهای رامسین فکر کردم؛ ولی به

 نتیجه خاصی ترسیدم!  
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 هر چی فکر میکردم بازم به این نتیجه میرسیدم که اون مقصره و من 

 قربانی!  

 میتونست به راست بره سراغ بابا و شخصاً انتقامش رو بگیره... ولی 

 اینکار رو نکرد و به جاش من رو قربانی کرد!... 

 دیوونه هم باشه بازم عقلش میرسه که من بیگناهم و گناهکار اصلی کس

 اتفاقاً جلو چشم هم هست و میشه رفت سراغ خودش! دیگهاِی! که 

 ولی رامسین ب یمنطق بود، یا اگه منطقی هم بود، منطقش با من فرق

 داشت! 

  

 ما زوج خوبی نبودیم، هیچوقت هم نم یشدیم؛ چون خیلی فرق داشتیم؛

 طرز فکر و منطق و فرهنگ و تصمیمات و اعتقادا تمون، با هم زمین تا 

   آسمون فرق داشت!

من نم یتونستم با اون کنار بیام... اون دیگه از زندگیم حذف شده 

 بود!... 



 میخواستمش، هنوز هم دوستش داشتم، اما م یدونستم که ما به درد هم

 نمیخوریم!  

 پس چه بهتر که دور باشیم از هم... شاید یه روز همدیگه رو فراموش

 شروع کنیم!   کردیم و هر کدوم تونستیم یه زندگِی جدید و خوب رو

 آره اینجوری بهتره... به صالح هر دومونه! باید ازش دوری کنم! 

  

  
 

  

 مهسان*** 

  

  

مهدیس یه گاز دیگه به خیار تو دستش زد و گفت: این مستانه کجا رفت 

 این 

 وقت صبح؟ 

https://4skin98.ir/


  

 دلناز پشت چشمی براش نازک کرد و گفت: صبح کجا بود؟ مثل اینکه

 ه!  هنوز خوابی... لنگ ظهر

 کجاش ظهره؟ من این موقع تازه بیدار میشم صبحونه ۱۲مهدیس: ساعت 

 میخورم... 

 و با مکث کوتاهی ادامه داد: که امروز بهم ندادین! 

  

 من: آخ آخ شرمنده بخدا! ما این موقع معموال ناهار درست میکنیم؛ وقت

 صبحونه نیست خب . 

  

 زه از خواب ناز بیدارمهدیس: اگه ناهارتون االنه که خروس همسایه تا

 میشه، پس صبحون هتون ِکیه؟ البد یک شب!  

  

 من: نخیر، هشت صبح. 



  

 چشماش گرد شد و داد زد: چیییی؟ هشت صبح بیدار میشین؟ 

 خونسرد جواب دادم: آره عزیزم . 

  

 صاف نشست و آب دهنش رو قورت داد . 

 خند هریزی کردم و به شستن ظر فها ادامه دادم. 

  

 مهدیس همیشه به ما م یگفت خرس... یه بار به مستانه گفت "یعنی یادمه

 من خرس گریسلی دیدم، خرس قطبی دیدم، خرس پاندا دیدم، ولی خرس

 مستان های ندیدم! آخه بشر تو چجوری انقدر میخوابی؟" 

 اون روز تا یه ساعت با مستانه گیس کشی داشتن!  

 حاال یکی اینو باید به خودش م یگفت!...  

  

 صدای زنگ خونه اومد، با فکر اینکه مستانهست، رو به دلناز گفتم: برو
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 در رو باز کن. 

 بلند شد و گفت: مگه کلید نداره؟ 

  

 من: البد جا گذاشته که زنگ رو م یزنه!  

  

 شونهای باال انداخت و رفت . 

  

 مهدیس: خرس بودنش بس نبود، حافظه ماهی هم شد! آخه آدم چیزی مثل

 جا میذاره؟ کلید رو 

  

 من: تو یکی حرف نزن که روی هر چی خرسه رو سفید کردی! 

  

 دهنکجیای کرد و چیزی نگفت . 



اخرین لیوان رو هم شستم و شیر آب زدم بستم؛ سپس ک شها رو درآوردم 

 و

 دستام رو هم شستم. 

  

از کنار ظر فشویی رفتم سمت یخچال و یه بطری شیش های آب برداشته 

 و

 . دهنی خوردم 

سپس بطری رو گذاشتم سرجاش و پشت میز، روب هروی مهدیس 

 نشستم و

 گوشیم رو برداشتم که با انزجار گفت: ایش ایش... ب یادب... ادم آب رو

 دهنی میکنه؟... بیشعور... ب یفرهنگ... بینزاکت... بی... 

  

 _خفه شو!  

  

 با تأسف نگاهم کرد و گفت: من آخرش از دست شما بیادبها سکته
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 یکنم! م

  

 _راضیم به رضای عم هت!  

  

 با تعجب گفت: چرا عم هم؟ 

  

_چون همیشه اونو فحش میدی و قطعاً تنها کسیه که میخواد سکته کنی 

 ! 

  

 #تاوان_ب یگناهی 

  98#پارت_

 #نازی  

  

  

 _اصالً خوشمزه نیستی!  



  

 _خوردنی نیستم خب! 

  

 ه بره بیرون که همینبا حرص جیغ خفهای کشید و بلند شد از آشپزخون

 لحظه دلناز هم وارد شد و باعث شد با هم برخورد کنن و هر دو بیوفتن رو

 زمین! 

  

 با خنده بلند شدم و به مهدیس کمک کردم بلند بشه؛ دلنواز هم خودش بلند

 شد و دست گلی که ظاهراً تو دستش بوده و افتاده زمین رو برداشت و با 

 بو؟ آروم تر! اخم رو به مهدیس گفت: چته یا

  

 مهدیس همونطور که پیراهنش رو مرتب میکرد، گفت: بیشعور خر! یابو

 خودتی! 
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 و از کنار دلناز گذشت رفت که با تعجب گفت: این چش شود؟ 

  

 شونه ای باال انداختم و گفتم: مرض داشت! اون دسته گل از کجا اومد تو

 دستت؟  

  

 _ها این ... 

 یکی آورد. 

  

 م: یعنی چی؟ کی آورد؟ با تعجب گفت

  

 _نمیدونم، نشناختمش! فکر کنم برای توئه 

  

 و گرفتش به سمتم؛ با تعجب ازش گرفتم و گفتم: برای من؟ مطمئنی؟ 

  



 _نمیدونم. 

با تعجب بهش نگاه کردم که چشمم افتاد به یه برگه سفید الش، برش 

 داشت م 

  

 "با نگاهت عاشقم کردی، دلم دیوانه ش د 

 لب شاعرم کردی دلم دیوانه شد خنده بر 

 گفتم آیا میشود با یک نگاه عاشق شوم ؟ ؟ 

 خنده بر این پرسشم کردی دلم ، دیوانه شد 

 من نگاه آخرت را عشق معنا میکن م 

 ای زلیخا یوسفم کردی دلم دیوانه ش د 

 با نگاهت چشم من مشتاق باران میشو د 

 ای تو باران نرگسم کردی دلم دیوانه شد 

 هارم یک ب یک از بودنم کم میشو د من ب

 بگذر از این،  عاقلم کردی دلم" 

https://4skin98.ir/


  

 بیاختیار زدم زیر خنده! 

 حاال نخند و کی بخند! 

 بدبخت دلناز هاج و واج مونده بود! 

  

 _چت شد؟ جنی شدی؟  

  

 کاغذ رو به سمتش گرفتم، چند ثانیه نگاهش کرد و سپس سرش رو بلند

 کرد و گفت: خب؟ 

  

 کی بوده ؟  _به نظرت

  

 _من چمیدونم! یا برای توعه یا مستان ه 

  



 گذاشتمش رو میز و گفتم: قطعاً برای من نیست ! 

 _از کجا میدونی ؟ 

  

 _آخه کی میخواد برای من گل بفرسته؟ 

  

 _اوی کلک... نکنه خاطرخواه داری و پنهون میکنی؟! 

  

 یهو یاد رادوین افتادم... 

 با حرص زیر لب گفتم: کار خودته! چشمامو روهم فشار دادم و 

  

 _چی کار منه؟ 

  

 _با تو نبودم، اینم (به گِل اشاره کردم) فکر کنم اشتباهی آوردن!   
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 _فکر نکنم 

  

 _تو فکر نکن کالً!  

  

 و دسته گل رو برداشتم و انداختم تو سطل آشغال گوشه آشپزخونه!  

  

 #تاوان_ب یگناهی 

  99#پارت_

 #نازی  

  

  

 یکار میکنی دیوونه؟ _چ

  

 _کاِر درست!  



 _کار درست اینه؟که گلی رو که برات فرستادن، بندازی تو سطل آشغال؟ 

  

 _آره، دقیقاً همینه ! 

  

 با تأسف سر تکون داد . 

  

 رفتم تو سالن، پروانه رو مبل نشسته بود و تلویزیون نگاه م یکرد، شبکه 

 کودک!  

  

 بود... گفته بود میره پیش کاران، ولی تا االننمیدونستم مستانه کجا مونده 

 باید برم یگشت!  

 گوشیمو برداشتم و شمار هش رو گرفتم، بعد چند بوق جواب داد: ال و 
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_هیچ معلوم هست کجایی تو؟! صبح رفتی، االن ظهره و هنوز برنگشتی!  

 _تو راهم، دارم میام. 

  

 _باشه، خداحافظ  

  

 _خدانگهدار 

  

 قطع کرد . 

 صداش غمگین بود... انگار از چیزی ناراحت بوده باشه!...  

 غیرممکن بود مسببش کاران بوده باشه، اون هیچوقت با ما با عصبانیت و

 تندی رفتار نم یکرد! نم یتونست هم بکنه... یه غریبه چرا باید ازمون

 دلخور باشه؟! 

 ، ناراحت بشه و جدا از اون، مستانه آدمی نبود که حرف و رفتاِر تنِد یه نفر

 بهم بریزه! 



  

 شونهای باال انداختم و رفتم سمت پروانه و کنارش نشستم و گفتم: خوبی

 عزیِز خاله؟  

  

 با لبخند سرش رو تکون داد و دوباره به تلویزیون زل زد. 

  

 فکرم رفت سمت رادوین، اون برای من چی بود؟ چه نقشی تو زندگیم

 داشت؟! قبالً و االن!  

 هش چی بود؟! اصالً حسی داشتم؟!  حس من ب

  

 این سؤاالت داشت کالف هم میکرد!  

برگشت نمون به ایران و روب هرویِی دوبارهم با رادوین، همه چیز رو 

 بهم
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ریخته بود... هر چند قبالً هم چندان خوب نبود.. ولی بهتر از االن بود

اون ...! خب من دوستش داشتم... تو گذشته عاشقش بودم، بعد از   

 بالیی که

 سرم آورد هم حسم بهش تغییر چندانی نکرده بود!... 

 هنوز هم دوسش داشتم... فکر و ذکرم اون بود و قلبم فقط برای اون

 میتپید! ... 

 ولی نم یتونستم بگم و برگردم پیشش، چون بهش اعتماد نداشتم!!! 

 ه یک بار اعتماد کردم و اون به بدترین شکل ممکن جوابم رو داد! دیگ

 نمیتونم اجازه چنین کاری رو بهش بدم!  

 نم یتونستم دوباره احساسی عمل کنم! 

 اگه م یکردم هم شاید دوباره جریح هدارشون کنه!  

 این دفعه باید منطقی عمل م یکردم! 

  

 آهی کشیدم. 

 چی میشد با کله برم تو دیوار و مغزم تا حد متالشی شدن پیش بره و



بعد دیگه چیزی یادم نمیومد و از شر هم هی حافظهم رو از دست بدم؟! 

 این

 بالتکلیف یها خالص میشدم! 

  

 _خاله این لَِوس به هیس وجه توصیه نمیسه!  

 (خاله این روش به هیچ وجه توصیه نمیشه)!  

  

 با چشمای گرد نگاهش کردم و گفتم: چی؟ چه روشی؟! 

  

 _بلند فکل کلدی! 

 (بلند فکر کردی! ) 

  

 اهی #تاوان_ب یگن

  100#پارت_
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 #نازی  

  

  

 لبخند ژکوندی زدم. 

 ضایع شدن هم حدی داشت، که من ردش کرده بودم! 

  

 همین لحظه در خونه باز شد و مستانه وارد شد. 

 ظاهرش آشفته بود... چشماش هم قرمز... انگار گریه کرده بود!... 

 چشمات مهدیس از اتاق بیرون اومد، با دیدنش متعجب گفت: تو چته؟ چرا 

 قرمزه؟! 

  

 مستانه دستی به صورتش کشید و گفت: هیچی . 

  

 سپس اومد سمت پروانه و بغلش کرد. 



 میتونستم حالش رو بفهم... اتفاقی افتاده بود که خاطراتش رو براش

 یادآوری کرده بود... گریه کرده بود و مرور گذشته!... 

  هر وقت اینجوری میومد سمت پروانه، حالش همین بود! 

 پروانه بهش آرامش م یداد!  

 فقط نم یدونستم باز چی شده!... 

  

رو موهای دخترشو بوسید و سپس رو بهمون گفت: ناهار آماد 

 هست؟  

  

 من: یکم دیگه غذا رو م یکشم . 

  

 سر تکون داد و با بغل کردن پروانه،رفت تو اتاقش . 

 مهدیس با تعجب گفت: این چش بود؟ 

  

 _نمیدونم.  
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 مستانه* ** 

  

 _مامان من گسنمه!(گشنمه) 

  

 _االن ناهار میخورم مامان جون! 

  

 _تو تُجا بودی؟  

 (تو کجا بودی؟) 

  

 _بیرو ن 

 _پاپا لو ندیدی؟ دلم بالس تنگ سده! 



 (بابا رو ندیدی؟ دلم براش تنگ شده)! 

  

 خشک شدم... 

 وز جلوپاپایی که میگفت رو به کل فراموش کرده بودم... اون ر

 بیمارستان بود، تا من رو دید، رفت . 

 اون کی بود؟ 

  

 _پاپا کیه پروانه؟ 

  

 _پاپاست دیگه، اسمسو نمیدونم. 

 (باباست دیگه، اسمشو نمیدونم). 

  

 _چیز دیگهای ازش یادت نمیاد؟ 
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 _نه . 

  

 قضیه رامسین و حرفاش از یه طرف، این معمای پاپای مرموز هم از یه

 طرف!  

 داشتن رو مخم اسکی میرفتن! قشنگ 

  

 اون روز بعد ناهار، مهدیس و دلناز رفتن . 

 پروانه رو خوابوندم و به مهسان تو جمع کردِن میز و شستن ظرفها 

 کمک کردم. 

 بعدش برگشتم اتاقم و به صوبی زنگ زدم؛ نمیدونم دلیل این کارم چی بود،

 نماست!  ولی یجورایی مطمئن بودم اون االن برام بهترین راه

چون بیطرفه، همونقدر که ممکنه به رامسین حق بده، به من هم میده!  بعد 

 چند بوق جواب داد: به به... باورم نمیشه شمارهی تو رو رو گوشیم

 میبینم! انگار نالوتی گفت نهام روت تأثیر گذاشته!  



  

 خندیدم و گفتم: نه، کارت داشتم، یه مشاور میخوام. 

  

 ! دلم خوشه رفیق دارم! گفتم االن البد زنگ زده_هعی هعی منو بگو

حالمو بپرسه، ببینه زند هم یا مرده! میگن هیچ گرب های محض رضای 

 خدا

 موش نمیگیر هها، همینه!  

  

 حرفاش به خندمم مینداخت! 

 همونطور که میخندیم، گفتم: حالم زیاد خوب نیست! 

  

 _خب بنال ببینم دردت چیه؟! 

 ی حرفهای رامسین رو براش بازگو کردم و تهش همگفت و نالیدم؛ هم ه

 گفتم که بالتکلیفم! راهنمایی میخوام، از نظر اون کار درست چیه؟! 

https://4skin98.ir/


  

 #تاوان_ب یگناهی 

  101پارت_

 #نازی  

  

  

 _نظر من رو بخواهی ،میگم بهش فرصت بده... درسته اون یه بار اشتباه

 از بین برده و یهکرده، دلت رو شکسته، اعتمادت رو نسبت به خودش 

 زندگیت رو تباه کرده! ولی حاال چی؟ االن تو خوبیو موفقی و اون ناامید و

 پشیمون! چرا بهش یه فرصت دوباره نمیدی مستانه؟ بخاطر خودت،

 بخاطر دلت، بخاطر دخترت!  

 _چون... چون میترسم دوباره خیانت کنه، ولم کنه و بره! من م یترسم از 

 تکراِر گذشته صوبی!  

  



 _از کجا میدونی تکرار میشه؟آینده رو که ندیدی! یه غلطی کرد، حاال هم

 پشیمونه! بهش فرصت جبران بده... من مطمئنم که عشِق اون پسر واقعِی! 

 اون عاشقته، حسش هوس نیست! 

بزار جبران کنه، بزار هم هی اون خاطرات تلخ رو  از ذهنت پاک 

 کنه! 

  

 کنه چی؟  _اگه دوباره به اعتمادم خیانت

  

 _من چی میگم تو چی میگی!؟ ِد موش جان میگم بهش فرصت بده تا 

 جبران کنه! اصالً ببینم مگه تو عاشقش نیستی؟ مگه دوستش نداری 

 هنوزم؟!

 به فکر فرو رفتم ... 

 من دوستش داشتم... منکرش نم یشدم... عاشقش بودم... هر روز بهش فکر 

 ون هش بودم! اما.. میکردم و دلتنگش م یشدم... من دیو
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 _چرا، دوستش دارم، خیلی هم زیاد! ولی میترسم صوبی... 

  

 _نترس، نترس دختر! تو دوستش داری و هیچوقت هم نمیتونی فراموشش

 کنی! تا وقتی هم که زند های یاد و خاطرش باهاته و باعث میشه عذاب

 بکشی! تهش شاید سرنوشتت بده خودکشی!! 

  

 م ممکنه باز کار گذشتهش رو تکرار کنه و بازم_اگه بهش فرصت بدم ه

 میشکنم و سرنوشتم میشه همینی که گفتی؛ خودکشی!  

  

 _دقیقاً، پس شانست رو امتحان کن! خدا رو چه دیدی، شاید پسره عقلش 

 اومده باشه سرجاش و جبران کنه! اونوقِت که میشی خوشبختترین آدِم 

 روی زمین، چون با عشقتی! 

 داری!   کسی که دوستش



  

 پوزخندی زدم که یهو به خنده تبدیل شد!  

 واقعاً خند هم گرفته بود، من دیگه کی بودم؟ 

 این دیگه چه سرنوشتی بود که داشتم؟ هر کار کنم، سراغ هر چیزی برم،

 تهش میشه خودکشی و بدبختی!! 

 نه زندگیم عادی بود نه عاشق شدنم آدمیزادی! 

  

 ، زندگیم، احساساتم، دخترم، همه چیزم! داشتم ریسک م یکردم رو خودم

 اما چارهی دیگهای هم نداشتم... من نم یتونستم احساساتم رو کنترل کنم!

 نم یتونستم دوست داشتنم رو انکار کنم! 

 منطقم هم دیگه نم یکشید... دیگه بسم بود!...  

تهش یا همه چیز با خوبی و خوشی تموم میشه و مثل این پرنس سهایی 

 که 

 بچگی عاشق داستانهاشون بودم، یه زندگِی محشر با عشقم شروع کنم تو 
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 یا ... 

 یا میمیرم و خالص میشم از شر همه چی! 

  

 #تاوان_ب یگناهی 

  102#پارت_

 #نازی  

  

  
 

  

 رامسین* ** 

  

 _یعنی حتٰی به حرفت هم گوش نکرد؟!  

  

 _نه، که البته حق هم داشت!.. 



  

 باهاش کردی با یه توضیح و معذرت خواهی،_صد در صد، کاری که تو 

 قابل بخشش نیست! 

  

 با حرص نگاهش کردم گفتم: ممنون، مچکرم که روزی ده بار بهم

 یادآوریش میکنی! 

  

شونهای باال انداخت و گفت: خواهش میکنم؛ اما من بخاطر خودت 

 میگم،

 باید جور دیگه بری سمتش! 

  

 _چجوری؟ چیکار باید بکنم؟ 

  

 جواب داد: من چمیدونم؟! خودت یه راهی پیدا کن! اون همه دوست با اخم
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 دختر داشتی یه نمه جنتلمن بازی یاد نگرفتی؟!  

  

 چپ چپ نگاهش کردم و چیزی نگفتم.  

  

 موضوع همین بود، من نم یدونستم باید چیکار کنم،چجوری برم

 سمتش،چطور دوباره اعتمادش رو به دست بیارم؟!  

  

 حرف زدم و حس قلبیش رو نسبت به خودم فهمیدم، انگار  دیشب که باهاش

 دنیا رو دوباره بهم داده بودن!  

 حس خیلی خوبِی بفهمی یه نفر از ته دل دوِست داره و هر روز و همیشه 

 به فکرته!  

 مخصوصا اگه تو هم دوستش داشته باشی و آرزوی شب و روزت فهمیدِن 

 همین حس شیرینش باشه!  

  



 ده وقتی که بهم اعتماد نداره؟!  ولی چه فای

  

 _ببینم مگه نمیگی دوست داره ولی بهت اعتماد نداره؟! پس اعتمادش رو

 جلب کن!  

  

 _خب تو همین موندم دیگه... چطور باید اعتمادش رو جلب کنم؟!

 غیرممکنه باهام راه بیاد! اون حتٰی چشم رو عشق و عالقهش هم بسته!  

  

 دم: که البته بازم حق داره...! نمیتونه دوباره روبا مکث کوتاهی ادامه دا

 زندگی و آینده و احساساتش ریسک کنه! مخصوصا حاال که یه دختر هم 

 داره! 

  

 _خب مگه تو قانعش نکردی که به اون خری که خودت باشی، فرصت 

 دوباره بده؟!  
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 _چرا، باهاش حرف زدم، ظاهراً که قانع شد؛ ولی مط مئن نیستم!  

  

 چرا؟ _

  

 _مستانه تصمی مهای یهویی زیاد میگیره، ممکنه چند دقیقه بعد نظرش

 عوض شده باشه ؟ 

  

 _اوه، به اینش فکر نکرده بودم!  

  

 _هوم، از این به بعد فکر کن!  

  

 _حتما!  

  



 چند دقیقه چیزی نگفت که بلند شدم و گفتم: اگه پیشنهادی نداری، من دیگه

 باید برم.  

  

 ه نگاهم کنه سرشو تکون داد؛ انگار به فکر فرو رفته بود!  بدون اینک

  

 _خداحافظ  

  

 و اولین قدم رو به سمت در خون هش برداشتم که یهو جیغ کشید و گفت:

 فهمیدم فهمیدم، فهمیدم.  

  

شوکه نگاهش کردم و گفتم: آرو متر بابا! االن همه همسایههات 

 میریزن

 اینجا... حاال چیو فهمیدی؟!  

  

 _اینکه چطور اعتماد مستانه رو به دست بیاری دیگه!  
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 امیدوارانه گفتم: چطور ؟ 

  

 _با عشق! 

  

 مثل الستیک وا رفتم... از این معما خلق کردنش خوشم نمیومد! 

  

 _خب انیشتین، وقتی اون عشق من رو باور نداره و فکر میکنه همش

 !! هوس و بازِی، دقیقاً چطور باید با عشق برم جلو؟ 

  

 _اون باور نمیکنه ولی خودت که خوب میدونی چقدر عاشقی!! باید باهاش

 مهربون باشی، سورپرایز کنی و خیلی کارای دیگه که عشقت کم کم بهش

 ثابت بشه و این شک و تردیدش از بین بره! و اونوقِت که خودش میاد 

 میگه عاشقته!  



  

 راه ح لهاش یکی از یکی احمقان هتر بود!  

  

 ی تکون دادم و گفتم: روش فکر میکنم. سر

  

 _فکر نه، عمل کن!  

  

 _بدون فکر نباید عمل کرد!  

  

 _باشه باشه، حاال برو دیگه!  

  

 _داشتم م یرفتم.. 

  

 _خب برو 
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 _خداحافظ  

  

 _خدانگهدا ر 

  

 و از خون هش زدم بیرون.  

  

 ومدم سراغ چنگی تو موهام زدم؛ واقعاً با خودم چه فکری کردم که ا

 آیلین؟!  

 راهنمای خوبی نبود!  

  

 شاید هم راست میگفت و با این کارها میتونستم دوباره عشق و اعتماد 

 !!!  مستانه رو کامالً نسبت به خودم داشته باشم

  



 #تاوان_ب یگناهی 

  103#پارت_

 #نازی  

  

  

 رفتنوقتی برگشتم خونه، دیدم آروشا و عمه و آماده و حاضر شدن برای 

به جایی؛ ظاهراً دوست آروشا خودش و خانواد هش رو دعوت کرده بود 

 به

 جشن تولدتش.  

 اسرار م یکردن منم باهاشون برم، اما مخالف بودم . 

 دلیلی نداشت برم، اصالً چرا باید م یرفتم جایی و بین آد مهایی که هیچ

 شناختی ازشون نداشتم و کامالً غریبه بودم؟!  

 که نبود! تولد دوست من 
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 _خواهش میکنم رامسین... بیا دیگه.. 

  

 _بابا من کسیو نم یشناسم اونجا، چرا باید پاشم بیام ؟ 

  

 _خب آشنا میشی! لطفاً رامسین... اونا دوستهای منن، دعو تمون کردن،

 زشته نریم! 

  

 دست از سرم برنمیداشت!  

 با کالفگی گفتم: باشه باشه، میریم. 

 : م یدونستم تنهام نمیذاری عزیزم!  لبخندی زد و گفت

  

با تعجب نگاهش کردم که با همون لبخندش شون های باال انداخت و از 

 اتاق

 بیرون رفت.  



 تا حاال از این حرفها نزده بود... "عزیزم" 

  

 فکر میکردم اونم بخاطر اجبار و درخواست مادرش راضی به ازدواج

 انگار موضوع پیچید هتر از این باهام شده و نامزدی رو قبول کرده، ولی

 حرفهاست!...  

به هر حال نباید م یذاشتم نسبت بهم حسی پیدا کنه و تصورهای دیگ های 

 از 

 رفتارام که همه بخاطر درخواست و بیماری عمه بود، بکنه!  

 من مستانه رو داشتم با یه بچه، آروشا جایی تو قلبم و زندگیم نداشت!  

  

 و گفت: این دیگه چه سیریشیه؟ یه روز نشد مثل آدم رادوین داخل اتاق شد

 بتونیم خسته و کوفته که از سر کار میاییم، استراحت کنیم!  

  

 _تو رو هم راضی کرد؟!  
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 _راضی که نه، بهتر بگیم مجبور!  

  

 خندیدم و چیزی نگفتم.  

 رادوین تیپ غیررسمی زده و آماده شده بود.  

  

 لوار مشکی نوک مدادی با پیراهن سفید ومن تیپ رسمی زدم، کت و ش

 کف شهای مردونه مشکی!  

 موهام رو به طرز کامالً ساد های و مثل همیشه، زدم باال 

 آروشا با دیدنم لبخند بزرگی زد و با نگاهش سرتاپام رو برانداز کرده و

 سپس گفت: محشر شدی! تو با هر تیپ و لباسی جذاب میشی!  

  

 سرم رو تکون دادم. در جواب تعریفش، فقط 

 اون لحظه داشتم به این فکر م یکردم که مستانه هیچوقت درمورد تیپ و

 قیافهم چیزی نمیگفت؛ انگار اصالً براش مهم نبود ! 



 فقط ی کبار سر قد و وزنمون بحث کوتاهی کرده بودیم، اونم به اضافه 

 رادوین و مهسان. 

  

وونها خودتون برید دیگه. _آروشا جان، واقعاً الزمه منم بیام؟ شما جَ 

 .. 

  

 آروشا معترض برگشت سمت مادرش و گفت: این چه حرفیه میزنی آخه 

مامان جان؟! شما هم که ماشاهللا از منم قبراق تری، باید بیایی فداتشم!  

عمه که دید چونه زدن با آروشا، آب تو هاون کوبیدنه، شرون های 

 باال

 انداخت و گفت: باشه مادر!  

  

 اره لبخند به لب آروشا برگشت!  و دوب

  

 رادوین: خب بریم دیگه. . 
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 و رفتیم.  

 تو راه من رانندگی م یکردم و رادوین هم کنارم، عمه و آروشا عقب بودن. 

  

 عمه: دخترم اسم این دوستت چیه؟ 

  

 آروشا: شمیم، تو شرکت باهاش آشنا شدم . 

 ت تو شرکت ما، پیش آروشا منشِی یه شرکت بازرگانی بود؛ اصرار داش

 رادوین کار کنه ولی هر چی زور زد رادوین قبول نکرد؛ حق هم داشت،

 اگه آروشا میومد اونجا مخش رو میخورد! دائم به اتاقش میرفت و تو

 همهی کارهاش دخالت میکرد!  

 بعد خواست پیش من، تو مطب منشی بشه که قبول نکردم؛ چند ساعت تو

 کنم، چه برسه کل روز تو مطلب!... خونه هم نم یتونستم تحملش 

 در نهایت خودش کار پیدا کرد... تا چند ماه هم باهامون حرف نم یزد و



 قهر بود! ... 

  

 آروشا: راستی عشقم یه جا نگهدار کادو بگیریم!  

 ویرایش "تاوان ب یگناهی:" 

 #تاوان_ب یگناهی 

  104#پارت_

 #نازی 

  

  

 باال!  ابرهام از لفظ "عشقم" گفتنش پرید

 دیگه زیادی داشت پیشروی م یکرد! 

  

 با تعجب گفتم: مگه کادو نگرفتی؟ 
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 آروشا: نه، گفتم سر راه م یگیریم. 

  

 سرم رو تکون دادم و چیزی نگفتم. 

  

 اصالً دوست نداشتم عاشق سینه چاک دیگه پیدا کنم که مثل َکنه آویزون 

 هدفم، یعنی به دست بشه بهم و هی بخواد سیریش بازی دربیاره و مانع

 آوردن و دل و اعتماد مستانه، بشه!  

 اونم کی، آروشا!  

 فکرش هم دیوونه کننده بود! 

  

 جلو یه پاساژ نگهداشتم تا با عمه برن و خریدهاش رو بکنه؛ از ماشین

 پیاده شدن و رفتن تو پاساژ . 

  

 بدون _عشقم؟! آخه عشقم؟! واقعاً چی بی نتون گذشته که جرئت پیدا کرده



 ترس از عصبانیتت و آبروریزیش، جلو بقیه همچین چیزی خطابت کنه؟! 

  

 همونطور که نگاهم به جلو بود، گفتم: من کاری نکردم، هیچ چراغ سبزی

بهش نشون ندادم، خودت که میبینی همیشه بهش ب یتفاوتم، نمیدونم از 

 کجا 

 جرئت این رو پیدا کرده! .. 

  

 تره کم کم داره حد و مرزها رو رد م یکنه!_مراقب باش رامسین، این دخ

 انگار یادش رفته بخاطر چی نامزد کردید و همش اجباری بوده! ... 

  

 _حواسم هست . 

  

 در حالی که نبود... نبود که آروشا ب یپروا جلو همه "عشقم" خطابم

 میکرد، نبود که با دیدنم چشماش برق میزد و ازم تعریف م یکرد، نبود

 ازم هر درخواستی میکرد و اصالً نگران آبروریزی و  که تازگ یها
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 سرزنش شدِن خودش نبود، نبود، حتٰی یک درصد هم حواسم نبود که

 اینطوری شد.  

 باید سریعتر کنترلش م یکردم؛ من که نمیخواستمش و نامزدیم باهاش هم

از سر اجبار و درخواست عمه بود؛ کوچکترین عالقهای بهش نداشتم 

 و

 وز این نامزدی رو بهم م یزدم! ازدواج باهاش هم که عمراً، قطعاً یه ر

 غیرممکن بود یه روز همچین کاری کنم! 

 فقط نم یخواستم اون بازیچه بشه... یه روز بیخیالش م یشدم، همه چیز رو

 تموم م یکردم، دوست نداشتم آروشا اون روز بشکنه، نابود بشه! 

 اشق من! منی که تو قلبم جایی اون گناهی نداشت... فقط عاشق شده بود، ع

 براش نداشتم! ! 

 این حس کم کم داشت تو قبلش به وجود میومد و من باید قبل اینکه ریشه 

 بزنه، متوقفش م یکردم!  

 آروشا با من آیند های نداشت! نباید ناخواسته احساساتش رو به بازی 



 میگرفتم! 

  

 _از مهسان چخبر؟ به کجا رسیدی ؟ 

  

گفت: فعالً هیچی، باید فرصت رو ازش بگیرم؛ بعد کار آهی کشید و 

 اصلیم 

 رو شروع کنم.  

 یک تای ابروم رو باال دادم و با خنده گفتم: کار اصلی؟ یعنی تا حاال کار

 خاصی برای جلب توجهش انجام ندادی؟! 

  

 _نه، یه بار خواستم برسونمش که آبروریزی شد وسط خیابون که فکر کنم

 هم چند برابر شد! دفعه دوم هم براش گل فرستادم، گلیاون روز نفرتش ب

 که دوست داشت، گل رز! حاال از نوشت گل خبر ندارم ولی مطمئنم اگه

 فهمیده باشه از طرف منه، قطعاً پر پرش کرده ! 
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 خندیدم و گفتم: اوه، تا این حد؟!  

  

 _آره، تا همین حد!  

  

 م. با خنده سرم رو به نشون هی تأسف تکون داد

  

 باالخره عمه و آروشا با کلی خرید اومدن و سوار شدن؛ آروشا همونطور

که سعی در مرتب کردن و برداشت نشون از رو پاهاش داشت، گفت: 

 فقط 

 امیدوارم خوشش بیاد! .. 

  

 عمه پشت چشمی نازک کرد و گفت: وا این چه حرفیه؟!معلومه که خوشش

 میاد، سرویس طالست هاا!  

  



 ای باال انداخت و چیزی نگفت. آروشا شونه

  

 #تاوان_ب یگناهی 

  105#پارت_

 #نازی  

  

باالخره رسیدیم؛ خون هی دوست آروشا یه ویالی بزرگ بود تو 

 جردن . 

  

 آروشا با استرس جعبه کادو رو تو دستش جا به جا کرد و گفت: امیدوارم 

 دیر نکرده باشیم! 

  

 دوستت و مهموناش جغدن که نگاهی به ساعت موچیم کردم و گفتم: مگه

 زودی جشن بگیرن و تموم کنن و ساعت ده بگیرن بخوابن؟!  چه دیر

 رسیدنی؟ فکر کنم زود هم رسیدیم! 
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 آروشا: نمیدونم واال!  

  

 عمه: خب حاال، بریم داخل. 

  

 و رفتیم. 

  

 شلوغ بود، انگار یه پارتِی لوس و بچگونه بود که چند تا دانشگاهی ترتیب

 ا کنار هم تا خرخره بخورن و! ... بدن ت

 آروشا مانتو و شالش رو داد به خدمتکار و با لبخند گفت: عالیه مگه نه؟! 

  

 عمه: کجاش عالیه؟! کاش نمیومدم، این بوی الکل و سیگار حالمو بد

 میکنه! آهنگ هم که بدتر سردرد میده!  

  



 بین دوستام، آروشا معترض گفت: ای بابا، مامان... حاال یه شب اومدیم

 خوش باشیم!  

  

 عمه: خب مگه من گفتم نباشید؟! شما َجوونها برید خوش بگذرونید،

 چیکار من دارید ؟ 

 رادوین: اِ عمه، کی گفته شما پیری؟!  

  

 عمه: خود تو! همین االن! 

  

 خندیدم و گفتم: بیخیال عمه، شما هم بیا وسط .. 

  

 دیگه یعنی چی؟ برید... برید چشماش گرد شد و گفت: چه وسطی بچه؟ این

 ببینم... 
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 و از کنارش دورمون کرد!  

 در حالی که هنوز م یخندیدم، رو به آروشا گفتم: آخه اینجا دیگه کجاست؟

 اومدیم مهمونی خاکبرسرِی بچه دانشگاهیها؟! 

  

 انگار بهش برخورد که با اخم گفت: دانشگاهی نیستن و همه از همکاران

مهمون یهای دانشگاهی چشه؟! کلی لحظ ههای هستن؛ درضمن مگه 

 خوب 

 و شیرین داره، کلی خاطره! یجوری حرف میزنی انگار خودت هیچوقت 

 دانشگاهی نبودی.. از دبیرستان پریدی که دکترا!! ! 

  

 با بهُت نگاهش م یکردم که از جلوم گذشت.. 

  

 _این یهو چش شد؟!  

  



یشه با یادآوری دانشگاه هم _فکر کنم سیمهاش اتصالی کرده، قبالً هم

 هی 

 استادهاش رو م یبست به باد فحش و نفرین! !.. 

  

 سری به نشونه موافقت تکون دادم و گفتم: قطعاً همینطوره ! 

 _خب االن چیکار کنیم ؟

  

 _نم یتونیم تا این مر غها بخوابن، وایسیم اینجا؛ ما هم بریم وس ط 

  

 _جفت نداریم.  

  

 اده، دختره!! ! _چیزی که اینجا زی

  

 شونهای باال انداخت و هر دو به سمت سن رفتیم. 
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 دیجی آهنگ شادی پخش م یکرد و هم هی اون مهمو نها که َجوونهای شاد

 و سرزند های بودن، با هیجان خودشون رو تکون میدادن و التهاب

 درون یشون رو خالی میکردن!  

 یی و پریشونی که تودر بین اون جمعیت پرهیاهو، نگاهم روی موهای طال

 هوا تاب م یخوردن، ثابت موند... چقدر شبیه موهای مستانه بودن... زیبا و

 پریشون! ... 

 به سمت صاحب موها رفتم که با دیدن چهر هش، چشمام گرد شد! 

 مستانه بود. .. 

 اون اینجا چیکار میکرد؟. .. 

  

 با خنده و هیجان، ماهرانه میرقصید!  

 ود... هر دو مثل هم لباس پوشیده بودن... دکلت ههای مهسان هم کنارش ب

 قرمز... 

  



 این لباس، این رقصیدن و ناز و عشوه نهفته در حرکاتش... 

 این نگا ههای بیپروای کسایی که رو اندامش م یچرخید ... 

همه و همه باعث شد ناخودآگاه اخمام توهم بره و دس تهام مشت 

 ایساد... خشکش زده بود... بشه... یهو چشمش بهم افتاد... و

 با شوک نگاهم میکرد... 

 ناباورانه لب زد: رامسین! 

  

فک منقبض شدهم باز نشد برای گفتن چیزی و نگاه ازش گرفته و 

 رفتم

 سمت آروشا! 

  

 انگار حرکاتم دست خودم نبود... عصبی بودم، از درون... 

 .. از دیدن مستانه تو اون وضعیت، اختاللم بهم خورده بود.

 نمیدونم چه حسی بود، اما مطمئن بودم "غیرت" نبود!  

 اگه غیرتی م یشدم باید همونجا دستش رو م یگرفتم و اجازه نم یدادم به 
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 اون رقص پرواش ادامه بده! ... 

 یعنی غیرت نداشتم؟! 

 نه، این غیرممکن بود! 

 من هر چند که ازش دور بودم، هرچند که دل و عقلش باهام نبود، ولی

 وستش دارم و قطعاً هم روش غیرت داشتم! د

 اون دفعه که آیلین با اون مرتیکه به ظاهر عاقد، بیرون شهر خواسته بود

 ما رو به عقد هم دربیاره هم که دچار سوءتفاهم شده بودم و فکر کرده بودم

 اون یارو به دخترا شلیک کرده، واقعاً غیرتی شدم! در حدی که اگه مستانه 

 ه بود صد در صد اون شب قاتل م یشدم!... جلوم رو نگرفت

 پس االن چرا غیرتی نشدم؟! ! 

  

 #تاوان_ب یگناهی 

  106#پارت_

 #نازی  



  

  

 نه، من باید غیرتی م یشدم... نباید م یذاشتم زیر نگا ههای این افراد 

 هو سباز، به اون حرکات ادامه بده! ... 

دیدم روب هروی مرد وایسادم، چرخیدم و با نگاهم دنبالش گشتم که 

 َجوونی 

 وایساده و داره با خنده باهاش حرف م یزنه!... 

 دستام در حدی محکم مشت شده بود که حس میکردم دیگه خون بهشون

 نم یرسه!... 

  

قطعاً داشت برای آزار دادن من، با اون َمرد م یخندید و حرف م 

 یزد!... 

 خب من چرا اینکار رو نکنم ؟ 

  

 ه آروشا رو تو باالترین نطقه سالن، کنار چند تا دختر ونگاه چرخوندم ک
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پسر، در حال شوخی و خنده دیدم؛ دس تهای مشت شدهم رو باز کردم و 

 با

 کشیدِن یک نفس عمیق، با لبخند به سمتش رفتم.  

بهش که رسیدم دست دور کمرش حلقه کردم و گفتم: عزیزم اینجایی؟ 

 داشتم

 دنبالت م یگشتم.  

  

 ازه توپ پینگ پونگ گرد شده بود..  واقعاً قیافهش دیدنی بود! چشماش اند

 طبیعی بود که انتظار همچین حرکتی رو از من نداشته باشه، چرا که از

 مِن سرد و ب یتوجه کامالً بعید بود..!  

  

 یکی از اون دخترها با تردید گفت: آروشا ایشون (با نگاهش به من اشاره

 دت هستن که گفتی؟! کرد و ادامه داد) همون نامز

  

 آروشا که انگار تازه به خودش اومد، نگاهی بین من و اون دختر رد و بدل



 کرد و با گیجی گفت: ها، آره آره! همینه، رامسین! 

  

 و اون دختر لبخندی زد و با عشوه گفت: چه اسم زیبایی!  

  

 حالم بهم خورد اما در ظاهر لبخند گرمی زدم و گفتم: مچکرم!  

  

 ش رو به سمتم دراز کرد و گفت: منم بارانا هستم!  دست

  

باهاش دست دادم و ابراز خوشبختی کردم؛ بقی هشون هم که دو تا پسر و 

 سه 

 تا دختر بودن، دست دادن و خودشون رو معرفی کردن. 

  

 بارانا رو بهم گفت: راستی با شمیم آشنا شدی؟  
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 من: نه، چطور؟ 

  

 لِد اونه ! بارانا: همینجوری، آخه تو

  

 من: آها، نه نم یشناسمش! 

  

 بارانا: پس من برم بیارمش که هم با شما آشنا بشه هم جواب ما رو بده؛

 واال مهمو نهای ویژه که ما باشیم رو ول کرده رفته برقصه واسه خودش! 

  

 لبخند مصنوعی ای زدم و رفت. 

  

 ای خدا، اینیکی از پسرها که اسمش "علیرضا" بود، با کالفگی گفت: و

 هیچوقت جوگیر نشه!  

  



 و دختر کناریش به تأیید حرفش، گفت: تا یه پسر خوشتیپ میبینه، َجو 

 میگیرتش! 

  

 بعد رو به من با شرمندگی ادامه داد: البته ببخشیدا آقا رامسین! 

  

 خند هی مصنوعی ای کردم و گفتم: خواهش میکنم؛ این چه حرفیه...؟! 

  

 ه دادم: عزیزم میایی برقصیم؟! و رو به آروشا ادام

  

 لبخندی زد و دستش رو به معنی موافقت تو دستم گذاشت و هر دو به سمت 

 سن رفتیم . 

  

 به محض اینکه ازشون دور شدیم، پوفی کشیدم و گفتم: این دوستات واقعاً 

 خیلی رو مخن! 
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 اخم ریزی کرد و معترض گفت: این چه حرفیه رامسین؟ اونا دوس تهای

 نن! م

  

 _دوستهای لوس و اعصاب خوردُکنِت!  

  

 _هی انقدرا هم رو مخ نیستن! راستی چیشده تو یهو مهربون شدی؟ عزیزم

 میگی... درخواست رفت میکنی... قبالً از این کارها نم یکردی!... 

  

_نامزدمی، شاید تو خونه سرد و بداخالق باشم... ولی تو جمع که نمیشه 

.. 

 م قبل تو خونه بشم؟! نکنه میخواهی االن

  

 _نه نه، همیشه مهربون باش! 

  



 لبخندی زدم! 

  

صمون رو شروع کردیم؛ دس تهام رو   آهنگ مالیمی شروع شد و رق

 دور 

 کتف و کمرش حلقه کرده بودم و اون دور گردنم و رو  شون هم؛ با عشق 

 نگاهم میکرد... م یتونستم عشق رو تو چشماش ببینم... حسی که تو

 های من هم وجود داشت، ولی برای آروشا نبود، بلکه برای مستانهچشم

 بود!... 

  

 نگاهی به سمت چپ کردم، مستانه داشت با حرص نگاهم میکرد ..

 حرصش کامالً مشخص بود و نشون م یداد هنوز هم عاشقمه و وقتی با

 یکی دیگه ببینتم، قاطی میکنه!... 

  

 چشمکی بهش زدم که چشماش گرد شد! 
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هنوز ده دقیقه از شروع رقص نگذشته بود که چرا غها خاموش شد... 

 چند 

 دقیقه تاریک بود و داشت همهمه ها شروع م یشد که چراغهای رقص نور 

 روشن شدن!  

  

 فرصت خوبی بود. .. 

 آروشا شاد بود و با لبخند همراهیم م یکرد، اما من حواسم و نگاهم پِی آدم 

 دیگهای بود! .. 

یدا کردن مستانه با نگاه، بین اون جمعیت و هیاهو، غیرممکن بود قطعاً پ

 ! 

 مجبوراً از آروشا جدا شدم و خیلی سریع، طوری که اون فکر کنه اتفاقی یا 

 اشتباهی بوده، خودم رو بین بقیه گم کردم! 



  

 مستانه، مستانه، م ستانه...اون کجا بود ؟ 

  

 دیدمش. .. 

 ای که باهاش حرف میزد،م یرقصید. داشت... داشت با اون مرتیک ه

 به سمتش رفتم که اون یارو ازش جدا شد و بعد گفتن چیزی، رفت. 

 یجورایی خودش رو با این کارش نجات داد، اگه م یموند قطعاً دندو نهاش 

 رو تو دهنش خورد م یکردم!  

  

 مقابل مستانه وایسادم؛ با نگاهش سر تا پام رو از نظر گذروند و سپس

 وو، جناب رامسین خاِن پناهی! چه کمکی م یتونم بهتون بکنم؟!  گفت:ا

  

 یک دستم رو دور کمرش حلقه کردم و با اون دوستم، دستش رو گرفتم و

 خیره تو چشماش گفتم: باهاش برقص!  
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 از بین دندو نهای کلید شد هش، با حرص غرید: ولم کن!  

  

 _این یک کار رو نم یتونم انجام بدم؛ متأسفم! 

  

 _خیلی بیشعوری!  

  

 _میدونم؛ ممنون!  

  

 خواست خودش رو عقب بکشه اما نذاشتم! 

 آهی کشید و گفت: برات دردسر میشه... بعداً خاطرخواهات عصبی میشن! 

  

 #تاوان_ب یگناهی 

  107#پارت_



 #نازی  

  

  

 منظورش به آروشا بود... قشنگ معلوم بود داره عین چی حرص میخوره!  

 دم و گفتم: مطمئن باش با تو کاری ندارن!  لبخندی ز

 _خیلی پستی!  

  

 خندیدم و گفتم: فقط برقص، برای من! با من!  

  

 نگاهی به اطراف کرد و سپس باهام همراه شد . 

  

 _اصالً دلم نم یخواد ولی حیف که مجبورم و ولم نم یکنی! 

  

 _قطعاً همینطوره!  
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 _مسخره میکنی؟! 

  

 تأیید کردم. _نه بابا، فقط 

 "هوم" ی کشید. 

 بدون اینکه نگاهم کنه باهام م یرقصید؛ چشمهاش یک جای دیگه رو 

 میدید؛ چش مهای زیباش!  

 اون چشمهای آبی مثل اقیانوس، چشمهایی که عشق و مهربونی ازشون

 میبارید، موهای بلند طالیی که دل میبرد، موهایی که پریشون بودن و

 خیره کننده!... 

  

 دآگاه گفتم: خیلی خوشگلی! ناخو

  

 با تعجب نگاهم کرد و گفت: تازه فهمیدی؟  



  

 خدایا! 

این عوض نشده... هرچیزش عوض شده باشه، خودشیفتگیش سرجاشه! 

 خندیدم و گفتم: خیلی وقت پیش فهمیده بودم... از همون بار اولی که

 ومدهدیدمت، تو کوه... سرد بود، خیلی هم سرد، با مهسان و دوستهات ا

 بودی، داشتین آدم برفی درست میکردین؛ من اون روز اونجا با دوستهام 

 قرار داشتم، همون اول که اومدی دیدمت... میخندیدی، موهات از شال و

 کالهت زده بود بیرون، چشمهای اقیانوسیت برق خاصی داشت که هر

کسی رو مجذوب خودت میکردی! خیر هت شده بودم، تموم مدت زیر 

 نظر

 مت که رفتی بوفه تا برای خودت و دوستات نسکافه بگیری؛ میدونیداشت

 من اون موقع هنوز هم تو فاز دختربازی بودم و م یخواستم مخت رو بزنم! 

  

 چشماش گرد شد و ادامه دادم: ولی بعد پشیمون شدم، نمیدونم چرا! خوردی

 بهم و افتادی زمین، اون نسکافه های داغ ریخت رو پات، وای چه 
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 های میکشیدی! کم مونده بود پرده گوشم پاره بشه! جیغ

  

 انگار خودش هم یادش افتاده بود که خندید و گفت: یادش بخیر!  

 _عجب برخوردها و خاطراتی داشتیم ما! 

  

 _خیلی زیاد؛ یادته اون روز رو که م یخواستیم ماشینهاتون رو پنچر

 نگفتیم!واقعاً یادش کنیم؟ سر رسیدین، چه درو غها و چرت و پر تهایی که 

 بخیر!  

  

 از یادآوریش خندیدم.  

  

 گفتم: لی رادوین هم خوب مهسان رو سوسک کرد!  

  

 _ضایعش کرد!  



  

 _راستی تو اینجا چیکار میکنی ؟ 

 دوست نداشتم بدونه نامزد دارم، پس مکثی کردم و با یکم فکر، گفتم: اممم،

 شه! دوستم خواست باهاش بیام، انگار تولِد دوست

  

 _دوستت همون دخترِی که داشتی باهاش میرقصیدی؟!  

  

 _نه، اون دختر روز اتفاقی دیدم. 

  

 _چهرهش رو درست ندیدم ولی شبیه اون دختر عمته انگار!اسمش چی

 بود... آها آروشا! 

  

 #تاوان_ب یگناهی 

  108#پارت_
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 #نازی  

  

 شه!  امیدوار بودم واقعاً نفهمیده باشه و مسخره نکرده با

 لبخندی زدم و گفتم: نه آروشا نبود. 

  

 _آها 

  

 _خودت اینجا چیکار میکنی؟ 

  

 _کسی که امشب تولدشه و این مهمونی رو گرفته، دخترخالمه، امروز

 اتفاقی دیدمش تو محل کارم، بعد چهار پنج سال ... 

  

 با تعجب گفتم: محل کار؟ اینجا هم کار پیدا کردی؟! 

 _آر ه 



  

   _چه کاری؟

  

_بازیگری، البته هنوز تو چیزی بازی نکردم و فعالً در حال آموزشم، 

 ولی 

 به زودی قراِر بازی کنم.  

  

 _جالبه، تو استعداد بازیگری داشتی! حاال با کدوم کارگردان کار م یکنی؟

 چه فیلمی هست اینی که قراره توش بازی کنی؟ 

  

 کارگردان و بازیگر معروف،_تو ایتالیا مشاوره مد بودم، کاران کلینی یه 

 یکی از مراجعه کنندگانم بود که از من و مهسان خواست تو فیلمش بازی 

 کنیم؛ ما هم قبول کردیم. 

 شاید باورت نشه اما کاران برادرزاد هی آیلینه!  
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 ایتالیا... 

 چرا هیچوقت به ذهنم نرسیده بود که ممکنه اونجا بوده باشن؟  

   اوووف واقعاً یه احمقم!

  

 _پس ایتالیا زندگی میکردین تو این چهار سال؟! 

  

 _آره، چطور؟ 

  

 _هیچی، همینجوری!  

  

_اون آیلیِن دیوونه کل زندگِی ما رو برای برادرزاد هش شرح 

 داده،اونم

 فیلمنامه نوشته و فیلم هم براساس همینه!  



 ازیبا چشمای گرد گفتم:چییی؟ قراره تو فیلمی که براساس زندگیمونه، ب

 کنین ؟ 

  

 _آر ه 

  

 _خدای من! چی داری میگی ؟ 

  

 _چیز عجیبی نیست!  

  

خبر داشتم برادر آیلین، برخالف میل خانواد هش، با یک زن خارجی 

 کرده 

 و رفته ایتالیا برای زندگی و مد تها پیش، خودش و زنش فوت شدن؛ اما 

 در حدی که هیچوقت خبر نداشتم که آیلین با پسرشون در ارتباطه، اونم

 بخواد داستان زندگِی ما رو براش بگه و اجازه بده اون بره و از روش فیلم
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 بسازه!... 

 باید در اولین فرصت باهاش حرف م یزدم. 

  

 _شما قبول کردید ؟ 

  

 _از اونجایی که نقِش اصلی به خودمون اختصاص داده شده بود، آره . 

  

ا برادر دوقلو و هم هی هم _ما هم البد تو فیلم هستیم دیگه؟... دو ت

 اتفاقات... 

  

 خندید و گفت: آره، همه چیز هست،با جزئیات. 

  

 _و بازیگرهای نقش مقاب لتون کیا باشن؟! 

  



نگاهش شیطون شد... لبخند مرموزی زد و گفت: چرا م یپرسی؟ 

 _همینجوری!  

  

 _نم یدونم، یعنی هنوز ندید مشون. 

  

 سرمو تکون دادم.  

 د ساکت بشینم و کاری نکنم؛ نباید م یذاشتم مقابل کسایی کهغیرممکن بو

 نم یشناختشون و رسماً غریبه بودن بازی کنه... اصالً نباید تو فیلم بازی 

 میکرد... تصور اینکه اون اتفاقاتی که بینمون افتاده رو تو فیلم با یک نفر

 ... دیگه تجربه کنه و همشون رو باهاش تکرار کنه،دیوون هم م یکرد! 

 نباید میذاشتم!  

  

 باالخره چرا غها رو روشن کردن و رقص نور تموم شد.  

 مستانه ازم جدا شد و گفت: فکر اینکه بخواهی کارم رو بهم بزنی یا خودت
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 تو فیلم در نقش مقابلم بازی کنی رو از سرت بیرون کن!  

  

 ی خندیدم و گفتم: کی خواست همچین کاری کنه؟! مطمئن باش من رو شها

 بهتری برای جلوگیری از بازی کردنت تو فیلم، دارم.  

  

 پوزخندی زد. .. 

 هنوز ندیده بود! ... 

  

 #تاوان_ب یگناهی 

  109#پارت_

 #نازی  

  

  

 نگاهمو به اطراف در جستجوی آروشا چرخوندم؛ دیدمش، اونم در حالی 



  که مثل میرغضب وایساده بود و نگاهمون میکرد؛ خشم و عصبانیِت تو

چشماش جوری بود که انگار م یخواست حمله کنه سمتم و قیمه قیم هم 

 کنه! 

 لبخندی بهش زدم و سپس رو به مستانه گفتم: برو، زود باش بر و 

  

 با تعجب گفت: چی؟ کجا برم؟ 

  

 _فقط بر و 

  

 خواست چیزی بگه که همین لحظه، یهو آروشا مثل ببر زخمی حمله کرد

 دن!  سمتش و هر دو پخش زمین ش

  

 من: آروشا!  

  

 نه من و نه مستانه، هنوز موقعیت رو کامالً درک نکرده بودیم که آروشا 
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 شروع کرد به کشیدن موهای مستانه که مساوی شد با جیغش! 

 شوکه نگاهشون م یکردم... خواستم جلو برم و از هم جداشون کنم که همین

وین رو دیدم؛ لحظه دستی رو شون هم نشست، با تعجب برگشتم که راد

 گفت:

 بزار یکم گیس و گیس کشی کنن! ببینیم کی قوی تره! کی وحشی تره! 

  

 بد نم یگفت؛ سرجام وایسادم . 

  

 مثل پلنگ افتاده بودن به جون هم موهای همدیگه رو میکشیدن و جیغ

 میزدن! در حال حاضر آروشا روی مستانه بود و قو یتر، اما صورتهای 

 چشماشون قرمزتر!  هردوتاشون قرمز بود و

 مهمو نها دورشون حلقه زده بودن و هر کدوم با گوشیهاشون فیلم 

 میگرفتن؛ منم م یخندیدم. تا حاال همچین صحنهای ندیده بودم... دو تا دختر

 اینجوری بیوفتن به جون هم... مثل سگ و گربه! 



 فقط یک بار دیده بودم، اونم همون شب که رادوین و مهسان رو با دارو

 یهوش کردیم و بردیم خارج از شهر، تو اون کلبه، تا به عشقشون اعترافب

 کنن!  

 مهسان وقتی فهمید افتاد به جون مستانه و انقدر گیس و گیس کشی کردن و

 لگد پروندن که نتیج هش شد بیهوش شدنشون! 

  

 از یادآوری اون شب خند هم شدیدتر شد!  

  

 شید،  داد زد: حاال با عشق منآروشا همونطور که موهای مستانه رو میک

 میرقصی؟ بیشعور... احمق! به چه جرئتی با عشق من رقصیدی؟ هان؟

 دخترهی احمق! 

  

 مستانه که انگار دیگه از چرت و پر تگویی و حر فهای بیپایه و اساِس 

https://4skin98.ir/


آروشا کالفه شده بود، با عصبانیت مشت محکمی به صورتش زده و 

 رد؛ یعنی حاال خودش رفت رویدرکسری از ثانیه جاشون رو عوض ک

 آروشا! 

 نشست رو سینهش و با مشتهای پِیاپ یای که به صورتش م یزد، گفت: 

 عشقت تو سرت زنیکه!  من چیکارش دارم آخه احمق؟ ندیدی خودش اومد

 جلو ؟ 

  

 آروشا جیغ میکشید و کمک م یخواست... صورتش از خون دماغش قرمز

 شده بود!... 

  

 اً وحشی بودن، هر دو!  میخندیدم... واقع

 آروشا دست برد و موهای مستانه رو محکم کشید که مستانه جیغ زد و

 دوباره پرت شد زمین، آروشا خواست بره روش و جواب مش تهاش رو 

 مثل خودش بده که مستانه اجازه نداد و با گرفتِن یقه لباس آروشا سریع بلند 



 که نگهش داشته بود و با شد و اون رو هم با خودش بلند کرد؛ همونطور 

 حرص و عصبانیت به چشماش نگاه م یکرد، مشتی حواله صورتش کرد و

 گفت: به چه جرئتی منو میزنی زنیکه؟ به چه جرئتی غل ط اضافه 

 کردنهای مثالً عشقت رو میندازی گردن من؟ تو مریم مقدسی؟ ها؟ تو 

 ن مریم مقدسی؟ در حضور عشقت با همه میرقصی، بعد عشقت با م

 برقصه تقصیر منه؟!! ها؟ ِد  چواب بده!... 

  

 #تاوان_ب یگناهی 

  110#پارت_

 #نازی  

  

  

 اشک صورت مستانه رو خیس کرده بود!  
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نم یفهمیدم برای چی داره گریه م یکنه، حتٰی حدس هم نم یتونستم بزنم! 

 عجیب بود! در این شرایط باید حرص میخورد و فقط م یزد، اما داشت

 کرد! گریه م ی

 حس میکردم دلیلش منم، منم و خاطرات و یادگار یهایی که براش گذاشتم،

 منی که هر همیشه و هر روز با یادآوردیم و دیدنم عذاب م یکشید، مِن 

 بیوجود، مِن پس فطرت، مِن نامرد، مِن دیوون هی روانی که بخاطر یه

 تصمیِم مریضانه و احمقانه زندگیش رو تباه کردم...!  

 م باهاش، خیلی بد!... بد کرد

 کاش م یشد زمان رو به عقب برگردوند، اونوقت هیچکدوم از اون

 اشتباهات رو تکرار نم یکردم! ... 

 اون کار رو باهاش نم یکردم، ولش نم یکردم، عذابش نم یدادم، فقط بهش

 عشق میورزیدم و اونطور که لیاقتش رو داشت، باهاش رفتار م یکردم . 

ار کردم باهاش که از ضایع شدِن حقش بخاطرم هم مِن ب یلیاقت چک

 گریه 

 میکنه؟ 



مستانه گناهی نداشت... ب یگناه بود، پاک بود، خوب بود، اونقدر که 

 لیاقتش

 من نبودم... من و گذشته سیاه و درخشانم، من و تصمی مهای یهویی و

 بیمارِی جنون آمیزم...!  

  

  خونی بود و چشماش رو به با داد آروشا به خودم اومدم؛ صورتش کامالً 

 زور باز نگ هداشته بود! 

 بیشتر از این کنار وایسادن و خندیدن رو صالح ندونستم و رفتم جلو و با

 گرفتِن شون ههای مستانه، از آروشا جداش کردم.  

 رادوین هم همونطور آروشا رو گرفته بود . 

  

 شون بدم تهمت زدن_ولم کن... ولم کن عوضی... ولم کن تا به این پتیاره ن

به من یعنی چی! خوِد هرجایشش با همه الس میزنه اونوقت به من...  

 داشت زیادروی م یکرد؛ درست بود که آروشا آدمی بود که هر جا پسر 

 میدید، باهاش گرم م یگرفت و ماهی بیست تا دوست پسر عوض میکرد،
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 ن کارها رواما حاال دیگه اینطوری نبود، در واقع بعد نامزدی هم هی ای

 کنار گذاشته بود و تا حد زیادی وفادار شده بود، چیزی که اصالً به اخالق 

 و شخصیت و گذشت هی درخشانش، نمیخورد! 

  

 با عصبانیت سرش داد زدم: خیله خب، بسه دیگه... کشتیش! 

  

 ناگهان برگشت سمتم و زد تو گوشم که مساوی شد با جیغ و هین 

 ز هم دورمون جمع بودن! کشیدنهای مهمو نها که هنو

  

 ناباور دستم رو گذاشتم رو گون هم... اون... اون االن چیکار کرد؟ زد تو

 گوش من؟ من؟ 

 با بهُت سرم رو باال آوردم که پوزخندی زد و رو به آروشا گفت: ببین، این 

 همون کسِی که بهش م یگفتی "عشقم" و بخاطرش کم مونده بود موهای

نی! ببینش، ا َُ  ون اومد سمت من، شونههای من رو گرفت تا ازتمنو بِک



 جدام کنه، پر حالی که م یتونست تو رو بگیره و نجاتت بده! 

  

 با دست به منی که هنوز شوکه و ناباور نگاهش م یکردم، اشاره کرد و

 گفت: این آدم ارزش اینکارها رو نداره! ارزش نداره بخاطرش بیوفتی به

ش وجود داشت، چون بقیه! اگه آدم بود و ذر ه َُ  ای شعور و عالقه دِر

 هیچوقت با کسی جز تو نم یرقصید! این آدم خیانتکاره، حق هبازه،

 کالهبرداره، بیارزشه! 

  

 داشت چی میگفت ؟ 

 اینجا... االن... بین این همه آدم... مقابل این همخ گوشی ای که دا شتن

 هی  فیلمبرداری م یکردن، حقیقت رو مثل پتک تو سرم کوبید! هم

 خصوصی تهای بد و اشتباهاتم رو به روم آورد، دِل شکستهش رو بهم

 نشون داد! 

 من چه کرده بودم باهاش که تو جمع و در همچین شرایطی هم نم یتونست
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 خودش رو نگ هداره و دِل پُرش رو با گفتِن حرفها و حقیقتهای تلخ ،

 خالی میکرد؟!! ! 

  

 #تاوان_ب یگناهی 

  111#پارت_

 #نازی  

  

  

 من: بس کن دیگه! 

  

 آروشا متعجب رو بهم گفت: این داره چی میگه رامسین؟ چرا همچین

 چیزهایی رو بهت ربط میده؟ موضوع چیه؟ 

  

من: هیچی، موضوعی نیست. ایشون یه دیوون هست که داره چرت و 

 پرت



 میگه! 

  

 خودم هم از حرفی که زده بودم تعجب کردم، اما نم یشد حرفهای مستانه 

 رو تأیید کنم و بگم اره من یه حقهباز متجاوزم تا عمه و آروشا ماجراها رو 

 بفهمن!  

  

 مستانه پوزخندی زد و گفت: من دیوون هم؟ دیوونه منم؟ هه..انگار عشقت

 چیزی نمیدونه.. 

  

بعد رو به آروشا ادامه داد: عزیزم، من مستان هم، مستانه ساالری. اگه 

 یادت 

 مدت مادرت فکر میکرد زن رامسینم...! چیزهایی هم باشه همون یام که یه

 که گفتم نه دروغ نه چرت و پرت، راست و حقیقته! اینی که بهش میگی

 عشقم یه متجاوز عوضِی که بعد کلی نقش بازی کردن و ادای عاشقها رو 

 درآوردن به من تجاوز کرد بعد هم ولم کرد! منی که االن یه بچه ازش
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چ پشتوانه و تکی هگاهی دارم بزرگش م یکنم و دارم و تنها، بدون هی

 جورش

 رو م یکشم!  

  

 بچه... باالخره گفت، باالخره رو کرد، پروانه دختر مستانه بود و پدرش

 هم من . 

 منی که تا یک ماه پیش از وجودش هم خبر نداشتم!... 

 بدترین پدر دنیا بودم!... 

 ه وار عاشقش بود رو، پدری که با نامردِی تمام زنش رو، کسی که دیوان

 زندگیش رو، همه کسش رو، ول کرد؛ اونم بخاطر هیچی! 

 بدون هیچ قصد و نیت و فکر و ذکر دلیل و منطقی...! بیهوده!  

  

 پچ پچ و در گوشی حرف زدنهای مهمونها شروع شد... آروشا شوکه 

 نگاهش به مستانه بود... به معنای واقعی خشکش زده بود... ل بهای



 ، مثل ماهی باز و بسته م یشد اما صدایی از بی نشون خارجبیاراده

نم یشد... سینهش به خس خس افتاده بود و این از نف سهاش معلوم 

 بود...

 قطعاً بگه رادوین نگرفته بودتِش، رو زمین ولو شده بود...!  

  

 نگاه شوکه و پشیمونم به مستانه بود که رفت در ورودی... سریع دویدم

 وجه به صدا زد نهای رادوین و بقیه سر و صداها، پشتدنبالش، ب یت

 سرش خارج شدم. 

  

 صداش میزدم: مستانه... مستانه وایسا... با توام... مستانه.. 

  

 وایساد و برگشت سمتم، با پشت دست اشکاش زو پس زد و داد زد: چیه؟

 چی میخوایی؟ 

  

 .. _باید با هم حرف بزنیم، خیلی چیزها هست که باید بشنوی!
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 _من حرفی با تو ندارم، نمیخوام هم چیزی ازت بشنوم. دنبالم نیا! 

  

 و دوباره خواست بره که بازوش رو گرفتم؛ با اخم، سؤالی نگاهم کرد که

 گفتم: لطفاً مستانه، به حرفهام گوش کن؛ خواهش م یکنم. 

  

 _بگو، م یشنوم . 

  

 _اینجا نم یشه! 

  

 _من باهات جایی نمیام. 

  

 قل بیا تو ماشین. . _حدا

  



 نگاهی به اطراف کرد و سپس گفت: خیله خب . 

  

 هر دو به سمت ماشینم رفتیم و سوار شدیم . 

  

 من نم یخواستم اینجوری ادامه پیدا کنه... دوست داشتم باهاش حرف بزنم

و همه چیز رـ توضیح بدم به امید اینکه ببخشتم و دوباره بشینم مثل 

 قبل...

 سال پیش که هر روز لبخند میزدم با دیدنش و هر روزمثل اون چهار

 لبخند م یزد با دیدنم!... 

  

 _خب ،حرفت رو بزن . 

  

 _دفعه قبل که حرف زدیم، تو کافه، ازم پرسیدی چرا یه راست سراغ 

 پدرت نرفتم و اون انتقام احمقانه و ب یمعنی رو از تو گرفتم!... 
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 خودمم نمیدونم چرا اینکار رو کردم، حاال در جوابت باید بگم که نم یدونم!

 راستش پشیمونم! امشب که اون حرفها رو زدی تموم نامرد یهام رو به 

روم آوردی! من بد کردم باهات مستانه، کارهایی که قابل بخشش 

 نیستن...

 اما باز هم میخوام تو بزرگی کنی و ببخشی!  

  

کن مستانه... من  نگاهم رو به چشماش دوختم و ادامه دادم: بهم اعتماد

 دیگه 

 اون آدم سابق نیستم... دیگه دودل و دورو و بیمار و دیوونه نیستم، دیگه

 تصمیم های یهویی نم یگیرم و اذیتت نمیکنم! فقط ازت میخوام بهم یه

 فرصِت دوباره بدی تا خودم رو بهت ثابت کنم و اعتمادت رو به دست 

 بیارم! 

  

 ی؟ ولم کنی و بری؟ دوباره دل بدم که_که دوباره به اعتمادم خیانت کن

 بکشنی؟! 



  

 چشمام رو روی هم فشار دادم از بغض تو صداش!  

نفسم رو بیرون دادم و با لحن مالی متری گفتم: مستانه میگم من دیگه 

 اون

 آدم سابق نیستم، عوض شدم. فرصت میخوام که همین رو بهت ثابت کنم

 و برم، دلت رو نشکنم! فقط بهت دیگه!... قول دیدم خیانت نکنم، ول نکنم

 اعتماد کن! من دوست دارم!... 

  

 انگار چیزی که نگاهش تکون خورد که ازم گرفتش و سرش رو پائین

 انداخت. 

  

 حرفهام صادقانه و منطقی بود، راست و حقیقی بود. 

 من واقعا دوستش داشتم و عاشقش بودم! نم یخواستم اذیتش کنم یا دوباره

 ه رو تکرار کنم! اشتباهات گذشت
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 میخواستم دلش رو به دست بیارم و این دفعه راست و مردونه پای عشقم 

 و عشقش وایسم!  

  

 _میشه... میشه بریم؟ اینجا واینسیم. 

  

 حس کردم حالش خوب نیست و نیاز به سکوت و فکر کردن داره، پس

 بیحرف استارت زدم و حرکت کردم . 

 رم کجا میرم و مقصدم کجاست! ... اولین بار بود که نم یدونستم دا

  

 #تاوان_ب یگناهی 

  112#پارت_

 #نازی  

  

 نه اون حرف م یزد، نه من. 



 از گوشه چشم نگاهش کردم، تکیه داده بود به در ماشین و سرش هم به

 شیشه . 

لباسی که تنش بود، همون دکلت هی قرمز بود که شون هها و بازوهاش 

 لخت 

کی پوشیده بود و آرایشش هم تا حدودی، بود؛ کف شهای قرمز عروس

 زیاد

 بود. 

 هیچوقت ندیده بودم انقدر آرایش کنه، در واقع اصالً آرایش نم یکرد؛ پس

 االن یعنی کم آرایش کرده بود ولی برای آدمی مثل اون، زیاد بود. 

  

 کنار یه پارک نگ هداشتم؛ خلوت بود. 

 فت . با توقف ماشین به خودش اومد و از در فاصله گر

 _اینجا کجاست؟  
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 شونهای باال انداختم و جواب دادم: نم یدونم؛ مقصد که نداشتیم، اینجا 

 نگهداشتم. 

  

 بدون حرف از ماشین پیاده شد . 

 پشت سرش پیاده شدم . 

 داشت با گنگی به اطراف نگاه م یکرد. 

  

 _پارکه، خلوته ولی. 

  

 _چرا اومدیم اینجا ؟ 

  

 نداشتیم، اینجا هم سر راه بود.   _گفتم که، چون مقصد

 رفت تو پارک و منم دنبالش. 

 پریشون بود، انگار نم یدونست داره کجا میره و چکار میکنه.. گیج و



 منگ بود. 

 کنار یکی از نیمک تهای پارکی وایساد . 

  

 _اگه منم دوستِت داشته باشم و بهت اعتماد کنم، همه چیز درست میشه؟ 

 مثل قبل میشه؟ 

  

 بخند زدم. ل

 پس فکر کرده بود و میخواست فرصت رو بهم بده!... 

  

 _مثل قبل؟ از قبل هم بهتر میشه! فقط به من اعتماد کن! 

 برگشت سمتم و گفت: بکنم همه چیز درست میشه؟  

  

 _شک نکن؛ درستش م یکنم.  
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 _پس... پس بهت فرصت میدم. 

  

 لبخندم عمق گرفت... 

 رصت! ممنونش بودم بابت این ف

  

 دستاش رو گرفتم و گفتم: همه چیز رو جبران م یکنم. 

  

 لبخندی زد و گفت: م یدونم.  

  

 _خب، بریم دیگه... لباست مناسب نیست.  

 خندید و گفت: ولی من دوست دارم بیرون بمونم؛ اینجا هم که خلوته. 

  

 و بعد رو صندلی نشست و با لبخند نگاهم کرد . 

 نشستم؛ هر دو به آسمون زل زدیم.  خند های کردم و کنارش



  

 _ستارهها... خیلی قشنگن! مگه نه؟ 

  

 به نیمرخش نگاه کردم و گفتم: نه. 

  

 با تعجب گفت: نه؟ تو ستار هها رو دوست نداری؟ 

  

شونهاس باال انداختم و گفتم: نه، به نظرم جذابیت خاصی ندارن! _پس چی 

 از نظر تو جذابه؟ 

  

 فقط میخوام به زندگِی خوب با آینده تضمین شده  _در حال حاضر هیچی؛

 رو با تو و دخترم شروع کنم. 

  

 _د.. دخترت؟ تو م یدونستی، از کجا ؟ 
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 _خب راستش یه روز صبح کلی دویدن داشتم م یرفتم نانوایی تا برای 

 صبحونه نون بگیرم که وسط خیابون یه دختر بچه خیلی بانمک و شیرین

 ساش مثل پنگوئن راه میرفت؛ کم مونده بود ماشین زیردیدم که با اون لبا

 بگیرتش که سریع کشیدمش کنار. 

  

 چشماش گرد شد و گفت: چیی؟ چی داری میگی؟ پروانه... او ن 

  

 _هی آروم باش؛ اونو بردم خون هم، خیلی سریع همه رو عاشق خودش

ش کرد... عمه، آروشا، رادوین و حتٰی خدمتکارها، همه و همه شیفت ه

 شده 

 بودن! بچه بانمکی بود! 

  

 با چشمای ریز شده گفت: پس اون موقع که گم شده بود... 

  



 پریدم وسط حرفش: آره، اون دو روز رو پیش من بود. همه رو بدجور به

 خودش وابسته کرده بود! 

  

 _از... از کجا فهمیدی دختر توئه؟!  

  

 #تاوان_ب یگناهی 

  113#پارت_

 #نازی  

  

  

وزنامه دیدم، گمشده پروانه پناهی! اولش فکر کردم یه شباهت _تو ر

 فامیلِی 

 ولی بعد که باهات تماس گرفتم و صدات رو شنیدم، فهمیدم زیاد ب یاهمیت

 نیست؛ پروانه دختر من بود. 
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 _اون موقع چه حسی داشتی؟  

  

 از یادآوری اون روز لبخند محوی زدم؛ واقعاً داشتم پس میوفتادم، در حدی 

 که پروانه هم ترسیده بود.  

  

 _خب بیخیال، بیا درمورد این چیزها و کالً گذشته و اتفاقات پشت سر

 گذاشته شده، حرف نزنیم. باشه؟  

  

 _باشه . 

  

 دست انداختم دور گردنش و به خودم نزدیکترش کردم... منقبض شدن 

 عضالتش رو حس کردم... از حرکتم شوکه و معذب بود. .. 

 دم و موهایش رو بوییدم... اوممم، بوی خوبی داشت!...  لبخندی ز



  

 _دلم برات تنگ شده بود... برای این بغل کرد نها، برای بوی موهات،

 عطر تنت! 

  

 معذب و با خجالت آروم اسمم رو صدا زد: رامسی ن 

  

 _جونم ؟ 

  

 _برو عق ب 

  

 _چرا؟ خجالت میکشی بعد چهارسال؟ 

  

 ند ههامون در هم آمیخته شد. خندید؛ منم خندیدم و خ
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 رادوین* ** 

  

  

 با کالفگی خیره بودم به آروشایی که هر چند دقیقه یک دستمال کاغذی رو

 به چشماش کشیده و پرت م یکرد رو میز جلوش؛ رسماً دیوونه شده بود.  

 صدای فین فین و آب دماغ گرفتنهاش رو مخم تاتی تاتی م یکرد . 

  

 خواهش میکنم. _آروشا بس کن، 

  

 _ولم کن... بزار به درد خودم بمیرم ...تو هم مثل اون داداش شارالتنت

 هستی!  

  



 ای اوس کریم خودت و هفت جد و آبادت رو ی کجا بفرسته تو شکم فیل

 رامسین!  

 یه غلط م یکنی وایسا و درستش کن دیگه! دم از مرد و مردونگی میزنه

 برای من با این کارهاش! 

  

 رص گفتم: کارای اون ربطی به من نداره؛ کاری هم به تو ندارم، فقطبا ح

 میخوام آروم باشی و زودتر با مادرت حرف بزنی، چون خونه رو گذاشته

 رو سرش!  

  

 با شنیدن اسم مادرش سریع بلند شد و با گفتن "وای مامانم! چرا زودتر

 نگفتی احمق؟" به سمت در دوید و از اتاق بیرون رفت . 

  

 ستمو به صورتم کشیدم و نشستم رو مبل؛ این دیگه چه وضعی بود؟ د
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 همین لحظه در باز شد و مهسان اومد داخل . 

 امیدوار بودم نخواد درمورد وضعیت پیش اومده چیزی بگه، چون واقعاً 

اعصابش رو نداشتم؛ بیشتر دوست داشتم آرومم کنه، بگه عصبی 

 نشو...

 همه چیز درست میشه . 

  

 رخالف انتظار احمقان هم، دست به کمر شد و با اخم گفت: این چه اما ب

وضعِی؟  شما دو تا عادت دارین دخترا رو گول بزنین و با 

 احساساتشون

 بازی کنین؟ این دختره دیگه کیه؟ چرا به رامسین میگه عشقم؟ اصالً 

 مستانه و رامسین کجا رفتن یهو؟ اون عمهت چرا داره اونجوری گریه و

 یکنه؟ زاری م

  

 خواستم جواب بدم که انگشت اشارهش رو تهدید وار جلوم تکون داد و

 گفت: ببین رادوین، من کاری به تو و اون داداش شارالتنت ندارم، ولی این 



 عمهت داره ما رو نفرین میکنه، خواهر من بخاطر داداش تو اشکش

 وم باعث دراومده بود تو جمع، کم سختی نکشید، نمیذارم... نمیذارم هیچکد

 گریه و ناراحتیش بشید! االنم حق نداری از برادرت طرفداری کنی؛ فقط

 عمهت رو ساکت کن که بدجور داره میره رو مخم! 

  

 و در مقابل چش مهای متعجبم از اتاق خارج شد و در رو هم پشت سرش 

 محکم بست. 

  

 #تاوان_ب یگناهی 

  114#پارت_

 #نازی  

  

  

 فقط همین رو کم داشتم. 
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 با کالفگی تو موهام چنگ زدم و بلند شدم از اتاق بیرون اومدم. 

 صدای گریه و زارِی عمه و آروشایی که سعی در آروم کردن و توضیح 

 دادن بهش داشت، از سالن میومد. 

  

نم یدونم عمه چرا انقدر بزرگش کرده... این معرک های که راه انداخته 

 بود

 دیگه برای چی بود؟ م یخواست چی رو ن شون بده؟ 

  

 وارد سالن شدم که همه نگا هها برگشت سمتم. شمیم و آروشا و دو تا پسر

 یک طرِف عمه وایساده و مهسان هم با فاصله نسبتاً کمی، یک طرف 

 دیگهش. 

  

 من: عمه چرا انقدر شلوغش کردید؟ چیزی نشده که... 

  

 و م ینالید، مشت آرومی زد رو بازوش و گفت: همونطور که گریه م یکرد 



 چیزی نشده؟ تازه میگی چیزی نشده؟ بدبخت شدیم رادوین، بیچاره شدیم

 رادوین؛ دیگه باید چی م یشد؟  

  

 من: عمه شما کامالً در جریان رابطه رامسین و مستانه بودید؛ م یدونستید

 ورد چقدر عاشق هم هستن، رامسین قبل نامزدی همه چیز رو درم

 گذشتهش و مستانه بهتون گفته بود؛ االن هم بعد چهارسال دوباره هم رو

 دیدن، طبیعِی که مستانه همچین برخوردی داشته باشه.  

  

 عمه: طبیعی؟ تو میگی طبیعِی؟ تو نم یفهمی پسر، نم یفهمی! درد من رو

 نم یفهمی! 

 ی تنهادردم بیغیرتِی نامزد دخترمه، دردم آینده تباه و تضمین نشد ه

دخترمه، دردم ب یناموسی و شارالتان ب ودِن اون پسر احمقه، دردم 

 آبرو و 

 زندگی و آینده دخترِی که به دست رامسین، از بین رفت، تو چه میفهمی
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 آخه؟ 

 رامسین به دوست دخترش تجاوز کرده و بعد هم ولش کرده، در حالی که

 دان پناهِی! اسم و دختره حامله بوده؛ این بزرگترین آبروزیری برای خان

 رسم و اعتبارمون زیر سؤال رفته رادوین! حاال اون دختر بعد چهارسال با 

 کینه و نفرت برگشته که انتقام بگیره! اون دختر ما رو به خاک سیاه 

 مینِشونه! بیچارهمون میکنه! 

  

 نگاهم رفت روی مهسان، زل زده بود بهم؛ نگاهش پر بود از حس بد،

 نفرت، ناراحتی، جنون! پشیمونی، کینه، 

  

 عمه درست میگفت، امشب مستانه جلوی کلی آدم چیزهایی رو گفته بود

که نباید م یگفت... خبرها صد در صد خیلی زود م یپیچه و اون فیل 

 مهایی 

 که مهمو نها گرفتن، پخش میشه، اونوقت اسم و رسم و اعتبار و آبرو

 برامون نم یمونه! 



 ه دبدبه و کبکبه و ثروت و آوازه، با این اتفاقخاندان پناهی، با اون هم

 نابود م یشه، سقوط م یکنه!  

 اما همه چیز رو نگفت... 

  

 من: اینا درست، اما همه چیز اینا نیستن، باید بدونید که مستانه و رامسین

دوست دختر دوست پسر نبودن و نیستن، نامزدن! شیرینی خورد هی 

 هم ،

ون که نرفته؟ رفتیم خواستگاری... اونجا درست مثل من و مهسان؛ یادت

یهصیغه محرمیت هم مستانه و رامسین و من و مهسان خونده شد. 

 رامسین با 

 زنش رفته نه دوست دخترش! 

  

 چشمهای همشون گرد شده بود و ابروهاشون باال پریده بود، با تعجب

 نگاهم میکردن. 

 . عمه نم یدونست چی بگه... فقط ل بهاش تکون م یخورد 
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 پوزخندی زدم... اینا کارشون فقط قضاوت بود... قضاوِت ب یگناها!... 

 فهمیدن حقیقت به طرز طبیعیای براشون شوکه کننده بود.  

  

 یهو مهسان دوید از سالن بیرون، سریع پشت سرم رفتم. 

 دوان دوان از خونه خارج شد؛ پشت سرش م یدویدم و صداش میزدم . 

  

 کجا میری؟ مهسان ... _مهسان... وایسا... 

  

 تو حیاط، کنار استخر وایساد؛ برگشت سمتم و همونطور که نفس نفس

 میزد، گفت: چیه؟ چیکار داری؟ برو پیش عم هت، برو دلداریش بده! بگو

 خواهر من یه هرجایِی که افتاده دنبال رامسین! بزار باور کنه! بذار 

 اینجوری آروم بشه! 

  



 دم. چشمام رو روی هم فشار دا

 درکش م یکردم... عصبانی بود، ناراحت بود از حر فهایی که پشت 

 خواهرش شنیده بود، از معرکه امشب، بهش برخورده بود!  

 حق هم داشت... اون هیچوقت همچین ب یاحترامی و آبروزیر یای به

 خودش و خانواد هش ندیده بود... اون اهل اینجور ماجراها و معرک هها

 ن، مثل ما پر از تشویش و هیجان نبود! ... نبود... زندگِی او

 ماجرا داشت، داستان داشت، معرکه داشت، ولی نه مثل ما! ... 

 #تاوان_ب یگناهی 

  116#پارت_

 #نازی 

  

  

 همونطور که م یخندیدم، پریدم تو استخر و به سمتش شنا کردم؛ دستم رو

 جلوشدور کمرش حلقه کرده و به خودم نزدیکترش کردم که دستش رو 
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گذاشت رو سین هم تا چند سانت فاصلهمون رو حفظ کنه و گفت: برو... 

 برو

 عقب!  

  

 _برم که باز باید مثل مرغ دست و پا بزنی تو آب! 

  

 _پس نرو! 

 _نم یرم . 

  

 _نه برو... یعنی با هم بریم . 

  

 خندیدم و گفتم: باشه . 

  

 سپس دستشو گرفتم و با هم از استخر اومدیم بیرون. 



 کل لبا سها و هیکلش خیس شده بود و آرایشش هم به طرز فجیحی رو 

 صورتش پخش شده بود که رسماً ازش زامبی ساخته بود!  

  

 _اممم، میگم بیا تو خونه، خیسی! 

  

با اخم گفت: نخیر، همینم مونده با این وضع برم جلو عم هت؛ میرم خون 

ضع بشینی پشت هم . _خب حداقل برسونمت، نمیخوایی که با این و

 فرمون؟ 

  

 نگاهی به هیکلش کرد و گفت: خیله خب، باشه . 

  

 _پس صبر کن سوئیچ رو بردارم و بیام . 

  

 سرش رو تکون داد و رفتم داخل خونه، بیتفاوت از کنار و بقیه گذشتم و

 از پل هها باال رفتم؛ سوئیچ رو از که گذاشته بودمش تو یکی از اتا قها ،
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 ه برگشتم پائین و رفتم تو حیاط . برداشتم و دوبار

  

 _بریم. 

  

 با هم رفتیم سمت ماشینم و سوار شدیم. 

 روشنش کردم و حرکت کردم.  

 از گوشه چشم نگاهش کردم؛ مانتو و شالش رو نپوشیده بود.  

  

 با تردید گفتم: خوبی ؟ 

  

 _آره، چطور ؟ 

  

 شونه ای باال انداختم. 

 _آخه خیلی عصبی بودی! 



  

 ه خب، عم هت زیادی داشت چرت و پرت م یگفت!  _آر

  

 _لطفاً ناراحت نشو، اون فقط م یخواد تکلیف دخترش روشن بشه و یه

آیند هی تضمین شده داشته باشه... که فکر کنم با این اتفاق امشب، کالً 

 از 

 رامسین ناامید شده باشه و بیخیالش بشه! 

  

 _امیدوارم همینطور باشه 

  

 _امیدوارم 

  

چند دقیقه چیزی نگفت، بعد یهو "هین" ی کشید و گفت: وای رادوین. 

 .. 
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 متعجب، با نگرانی نگاهش کردم و گفتم: چیشد؟  

  

 _کیفم رو یادم رفت 

  

 _خب؟  

  

 با اخم گفت: خب؟ میگم کیفم رو یادم رفت.. کلید خونه توش بود، حاال

 چجوری برم تو خونه؟ شب باید تو کوچه بمونم! 

  

 یدم و گفتم: خب بیا خونه من! خند

  

 با چشمهای گرد نگاهم کرد که تازه فهمیدم چی گفتم... سریع گفتم: ببین من

 منظور بدی ندارم، اگه بخواهی م یتونم ببرمت خونه دوستات یا هر جای

 دیگهای که بخواهی... 



  

 با تردید نگاهم کرد و گفت: میرم خونه دوستم . 

  

 _باشه، خون هش کجاست؟  

  

 آدرس رو داد و رفتیم اما دوستش خونه نبود... آدرس یکی دیگه رو داد،

 اونجا هم رفتیم اما اون هم خونه نبود...آدرس یه هتل داد و گفت یکی از 

 دوستاش اونجاست، رفتیم اما گفتن اون دوستش چند روز پیش خونه خریده

رفتیم خون و رفته... در آخر به امید اینکه مستانه برگشته باشه خونه، 

 هشون 

 اما کسی نبود. 

  

 با کالفگی گفتم: بیخیال دیگه مهسان... تهران رو زیر پا گذاشتیم، م یبینی

 که نیستن! 
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 اونم انگار مثل خودم کالفه بود که با پرخاش گفت: میگی چیکار کنم؟ 

  

 _میخواهی بیا خونه ما.. 

  

شده کجاست!...  _باشه بریم. فقط نمیدونم این مستان هی گور به گور 

 _مطمئن باش داره بهش خوش میگذره! 

  

 چشم غره ای بهم رفت و چیزی نگفت. 

 به سمت خونه روندم و باالخره رسیدیم. 

 اینجا هم کسی نبود... مونده بودم عمه و آروشا چرا برنگشتن؟! 

 آرشام و ارشا هم سر شب گفته بودن با دوستهاشون میرن بیرون که

 ون بودن.  ظاهراً هنوز هم بیر

  

 رو به مهسانی که وسط خونه وایساده بود و اینور و اونور رو نگاه



 میکرد، گفتم: میخواهی لبا سهات رو عوض کنی؟ لبا سهای آروشا

 هست.. 

  

 _با اینکه اصال دلم نمیخواد لبا سهای اون دختره رو بپوشم، اما باشه،

 بیارشون . 

  

 خندیدم و گفتم: آروشا دختر بدی نیست! 

  

 دهن کجی ای کرد که شونه ای باال انداختم و رفتم تو اتاق آروشا، از 

 کمدش یک دست لباس راحتی برداشتم و برگشتم پیش مهسان، لباس رو

 بهش دادم و گفتم: میتونی تو اتاق عوض کنی. 

  

 سر تکون داد و رفت تو اتاِق آروشا.  

 م؛ از اونجایی کهمنم رفتم تو آشپزخونه و دستگاه قهوه ساز رو روشن کرد
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 لبا سهای خودم هم بخاطر پریدن تو استخر و نجات دادن مهسان خیس شده 

 بود، بعدش رفتم طبقه باال تو اتاقم و با یه تیشرت و شلوار خونگی

 ضشون کردم .  عو

  

 بعد که برگشتم پائین، دیدم مهسان لبا سهاش رو عوض کرده و تو

 د، نشسته.  آشپزخونه، پشت میزی کوچکی که وسطش بو

  

 #تاوان_ب یگناهی 

  117#پارت_

 #نازی  

  

  

  

 با دیدنم لبخندی زد و گفت: تا حاال با لباِس تو خونه ندیده بودمت، 



 مخصوصا شلوار! 

  

 خندیدم و گفتم: حاال دیدی! 

  

 _آره.  

  

 از تو کابینت دو تا لیوان برگشتم و گفتم: قهوه میخوری؟ 

  

 _آره، ب یزحمت!  

  

 دی زدم و چیزی نگفتم. لبخن

تو  لیوا نها قهوه ریختم و روب هروش، پشت میز نشستم. یکی از لیوا نها 

 رو 

 جلوی اون گذاشتم و یکی از رو هم جلوی خودم . 
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 _ممنون! 

  

 لبخندی زدم. 

 لیوانم رو برداشتم و یک جرعه خوردم که بیهوا گفت: آروشا چجوری 

 دخترِی؟  

  

 چطور؟  متعجب از سؤالش گفتم:

  

 _هیچی، همینجوری. 

  

_خب اون دختر بزرگ و اولین بچ هی عمهست؛ اژ بچگی با ما 

 همبازی 

 بود و صمیمیت زیادی داشتیم، هنوز هم داریم... ولی خب یه چیزایی تغییر



 کرده... آروشا رو مدتها ندیدیم چون عمه بعد نسترن از پیشمون رفت.

 خیلی زیاد ... وقتی دیدیمش خیلی تغییر کرده بود... 

  

 _چه تغییری؟ 

  

 _دیگه اون دختر آروم و گوشه گیر نبود... صبح تا شب سرش تو گوشی 

 بود، موهاش رو کوتاه و رنگ کرده بود، تتو زده بود، لبا سهای کوتاه

 میپوشید و  تی پهای التی میزد، در کل خیلی تغییر کرده بود. 

  

 د!  با افسوس ادامه دادم: اون پسرباز شده بو

  

 که مهسان زد زیر خنده!! 

 با تعجب نگاهش کردم که گفت: پسر باز؟ مگه دختِر پسرباز هم داریم؟  
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 _نه، فقط ما پسراییم که دختربازیم، شما خوبید! آروشا روزی ده تا دوست

 پسر عوض م یکرد!! بعد نامزدی با رامسین همه کاراش رو کنار

 گذاشت .. 

  

 شقش شده بود؟  خند هش قطع شد و گفت: عا

  

 _آر ه 

  

 با حرص گفت: زنیکه خونه خراب کن! 

  

 با تعجب نگاهش کردم... این مهسان بود؟ همون مهساِن مهربون و خوش 

 قلبی که همه رو درک م یکرد و م یفهمید؟ همونی که همیشه مدافع حقوق

 بقیه بود؟ 

 تغییر کرده بود!... 



  

 _مهسان تو م یدونی عشق چیه؟! 

  

 عجب نگاهم کرد و گفت: اینو داری از من م یپرسی؟ تو که خودتبا ت

 عاشقم کردی!... 

 با پوزخند ادامه داد: و بعد هم خیانت. .. 

  

 نفس عمیقی کشیدم و گفتم: من خیانت نکردم مهسان!  

  

 _ولی کاری که کردی کم از خیانت نداشت!  

  

 ستم... تو این_نداشت اما خیانت نبود... من عاشقت بودم، هنوز هم ه

 چهارسال خیلی دنبالت گشتم... هر روز بهت فکر م یکردم، به خاطرات

 دوتایی و با هم بود نهامون... من دوست دارم! 
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 میدونم بد کردم باهات، اما باور کن پشیمونم... م یدونم االن پشیمونیم به

 دردت نمیخوره اما م یخوام جبران کنم... میدونم نم یتونم گذشته رو از

ذهنت پاک کنم با تغییرش بدم، اما قول میدم آیند هی بهتری برات 

 بسازم ...

 میدونم الیق بخشش نیستم، ازت هم نم یخوام که منو ببخشی، فقط م یخوام

 بهم یه فرصت بدی تا همه چیز رو درست کنم!  

 میدونم که تو هم کم عذاب نکشیدی، کم گریه و زاری نکردی، کم دلتنگی

 حتی و ب یتابی نکردی، میدونم که باعث همشون من نکردی، کم نارا

 بودم، من و کارها و خاطراتم! 

 اما اگه واقعاً عاشقم بودی و هستی، به هر دومون فرصت بده! فرصتی 

 برای یک شروع نو! 

 من قول میدم که اشتباهات گذشت هم رو تکرار نکنم، خوب باشم، به قول

 خودت خیانت نکنم!  

  



 .. تردید داشت، حق داشت . خیره نگاهم کرد.

 اما من واقعاً عوض میشدم، حرفام راست بود، از ته دل بود. 

  

 نفس عمیقی کشید و گفت: منم عاشقت بودم و هستم، تو این چهارسال 

ذرهای از عشق و عالق هم نسبت بهت کم نشده، منم هر روز بهت 

 فکر 

دست میکردم، به هم هی خاطراتمون، اما اعتمادم رو بهت از 

دادم!!میخوام بهت یه فرصت بدم اما تردید دارم، م یخوام اجازه بدم 

 جبران

 کنی، زندگِی مزخرفم رو مثل قبل شاد کنی، اما نم یتونم. برام سخته

 رادوین!! م یترسم از همه چیز... تو گذشته هم همین حرفها رو زدی و 

 اعتماد کردم! ! 

  

 کنه... چیزی نمیتونستمحق داشت، حق داشت که عوض شدنم رو باور ن

 بگم . 
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 _پس فکر کن... هر چقدر که بخواهی وقت داری فکر کنی و همه چیز رو

 با خودت تجزیه تحلیل کنی... من تا هر وقت که بخواهی منتظر میمونم!

 اما ازت میخوام بهت اعتماد کنی... باور کن من عوض شدم!... 

  

 لبخندی زد و گفت: فکر میکنم. 

  

 نون! _باشه، مم

  

 لبخندی زد و چیزی نگفت . 

قهو هش رو برداشت و یک که جرعه خورد، دوباره گذاشتش روی میز 

 و

 گفت: سرد شده 

  

 بلند شدم و گفتم: االن میارم . 



  

 _نه نه، نمیخواد. تلخه، زیاد دوست ندارم . 

  

یادم اومد مز هی تلخ رو دوست نداره، قبالً هم قهوه زیاد نم یخورد؛ 

 پس

 اری نکردم و دوباره نشستم. اصر

  

 _با عم هت و بچههاش زندگی م یکنید؟ 

 _آر ه 

 _چطوره؟ 

 _چی؟  

 _زندگیتون، خوبه؟ راحت هستی؟ 

 _بد نیست. 

 _اهوم.  

https://4skin98.ir/


 _تو با مستانه زندگی میکنی؟ 

 _آره، مستانه و پروانه. 

 _از زندگیت راضی هستی؟ 

  

 چه سؤال احمقانه ای! 

  

 نیست! اگه پروانه نبود که قطعاً تا حاال هر دومون خندید و گفت: هی بدک 

دق کرده بودیم... وجود اون به موحبته! به خونه شادی و روح بخشیده!  

 #تاوان_ب یگناهی 

  118#پارت_

 #نازی  

  

  

  



 _بچه شیرینیه! 

 _خیلی 

 _راستی گفتی قراره تو فیلمی که از رو زندگیتونه بازی کنید... چیشد

 باالخره؟ 

  تو دوره آموزش بازیگری هستیم، بعد بازی تو فیلم رو شروع _فعالً 

 میکنیم. 

 _قراره کلش تو ایران فیلمبرداری بشه؟ 

 _نه، نصفش تو ایتالیاست، فقط یک قسمتی ازش تو ایران ه 

 _آها، نقش مقاب لتون کیا هستن؟ نکنه دو تا مثل من و رامسین؟ 

 خندید و گفت: نه، دو تا پسر ایتالیایی! 

 آها . _

  

"آها"یی که گفتم حرصی بود... غیرممکن بود بذارم اون لحظ ههایی رو 

 که
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 با من تجربه کرده، با یکی دیگه تجربه کنه!... 

  

 _کارگردان کیه؟ 

 _یکی به اسم کاران کلینی؛ حتماً م یشناسیش، خیلی معروفه . 

 _راستش نم یشناسم. 

 _هی اون برادرزاد هی آیلینه! 

 چی؟   با تعجب گفتم:

 _آره، خودش گفت؛ زندگی ما رو هم آیلین براش تعریف کرده! 

 ت کخند ناباوری زدم... آیلین واقعاً دیوونه بود ! 

  

 همین لحظه صدای باز شدن در خونه اومد که هر دو از جا بلند شدیم؛ عمه

 و پشت سرش آروشا وارد شدن، همین که چشمشون به ما افتاد، عمه داد

 ینجا چیکار میکنه رادوین؟  زد: این دختره ا

  



 من: عمه مهسان .. 

  

نذاشت حرفم رو ادامه بدم و بازم داد زد: برو بیرون از خون هی من 

 دختره

 هرجایی! معلوم نیست با اون خواهرت از کجا پیداتون شد، زندگی پسرام

 رو نابود کردین.. خونه خراب ک نها!  

  

 با چشمهای گرد گفتم: عمه!! 

 ظه مهسان دوید سمت در و خونه خارج شد؛ با گفتِن"بعداً به که همین لح

 حسابتون می رسم" رو به عمه و آروشا، دویدم دنبالش. 

  

 _مهسان... مهسان وایسا... با توام... مهسان... 

  

 توجهی نکرد و دوان دوان از بیرون رفت. 
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 حتماً خیلی از حرفهای عمه ناراحت شده بود! حق هم داشت!... 

مچین آدمی نبود... این حر فها و وصل هها بهم نم یچسبید... اون ه

 مهسان 

 پاکتر از این چیزها بود!... 

 عمه بد کرد... گوش نداد... یک طرفه به قاضی رفت... قضاوت کرد... یه

 ذره هم فکر نکرد که ممکنه حرفهای مستانه حقیقت باشه و گناهکارهای 

 تانه رو مقصر دونست... بداصلی من و رامسین باشیم... مهسان و مس

 کرد، بد! 

 وسط خیابون ایستاد... دستهاش رو روی صورتش گذاشت و از ته دل

 هق زد... چشمهام رو روی هم فشار دادم و به سمتش رفتم... بغلش کردم،

 مقاومت نکرد... سرش رو گذاشت رو سین هم و گریه م یکرد... دستهام

 رو دورش پیچیدم... 

 داشت به این آغوش، به این اشک ریختن و خالی انگار اون هم نیاز

 شدن... 



 مانعش نشدم... آد مها گاهی وقتها فقط با گریه کردن و اشک ریختن آروم

 میشن، خودشون رو خالی م یکنن، پس گریه نشونه ضعف نیست!... 

 کسی که گریه م یکنه ضعیف نیست، فقط خستهست، بریده، شکسته، و نیاز 

 شه، خودش رو خالی کنه! دوباره قوی میشه! داره که یکم آروم ب

  

 نم یدونم چقدر گذشت که باالخره از بغلم اومد بیرون؛ دماغش رو باال

 کشید و با پشت دست رو گون هش کشید برای پاک کردن اش کهاش؛

 چون هش رو گرفته و سرش رو باال آوردم و گفتم: خوبی؟ 

  

 . چشمهاش قرمز بود؛ نفس عمیقی کشید و گفت: نه

  

 _میخوایی بریم یه جای خلوت؟ حرف بزنی .. 

  

 _نه. م یخوام برم خونه. 
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 _تو خودت نریز مهسان، خودخوری نکن، با من حرف بزن، درد و دل

 کن، باهام بیا! 

  

پوزخندی زد و گفت: با تو؟ تویی که خودت دلیل اصلی هم هی گری 

 ههامی؟ 

 ه اشکم دربیاد؟! تویی که عم هت دلم رو شکست و باعث شد دوبار

  

 _مهسان، ما تو خونه حرف زدیم... قرار شد فکر کنی و بهم فرصت

 بدی... گفتم که من دیگه اون آدم سابق نیستم... میتونی باهام حرف بزنی! 

  

 به دور و بر نگاه کرد و سپس گفت: باشه؛ ولی کجا؟ 

  

 لبخندی زدم و گفتم: تو کجا رو دوست داری؟! 

  



 و نجایی که تو آخرین کلک لمون ولمون کردید و بعد_بیرون شهر، هم

 تصادف کردیم، تو با ماشین زدی بهم و من شش ما تو کما بودم! 

  

 از یادآوری اون روزها، لبخند محوی اومد رو لبم و گفتم: باشه، االن

 ماشین رو میارم. 

  

 _ماشین نه، موتو ر 

  

 ریم بیرون از شهر؟ با تعجب گفتم: دیوونه شدی؟ از اینجا با موتور ب

  

 با ذوق سر تکون داد و گفت: آره، لطفاااا!!! 

  

 خند های به لحن مظلومش کردم و گفتم: باشه، االن میارمش. 
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 با ذوق سر تکون داد.  

 برگشتم تو حیاط که رفتم سمت پارکینگ که موتورم توش بود، سوئیچ

 از حیاطروش بود، سوار شدم و روشنش کردم و با همون سر و صداش 

 بیرون بردمش؛ کنار مهسان وایسادم و سوار شد . 

  

 _منو محکم بچسب!  

  

 _باشه . 

  

 و بهم نزدیکتر شد و دس تهاش رو دور کمرم پیچید.  

 وقتی مطمئنم محکم گرفتتم، گازش رو محکم گرفتم و حرکت کردم.  

  

 #تاوان_ب یگناهی 

  119#پارت_



 #نازی  

  

  

 تهاش رو دورم حلقه کرده و بغلم کرده بود؛ تو کل راه، همونطور دس

 سرش رو هم گذاشته بود رو کتفم و تکون نم یخورد . 

  

 سرمای زمستون واقعاً دردناک بود... اصالً سرما خیلی درد داره... آب و 

 هواش خیلی مزخرفه... سردیش تا مغز و استخون آدم نفوذ م یکنه! ... 

 رسماً داشتم قندیل م یبستم! 

  

 واستم بریم به اون کلبه، کلب هی خاطراتمون! جایی که آخرینمیخ

کلک لمون رو داشتیم و جایی که برای اولین بار شاهد گیس و گیس کشی 

 و

 دعوای دو تا دختر بودیم!  
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 وقتی رسیدیم موتور رو کنار کلبه پارک کردم و پیاده شدیم. 

 چ لباس گرمیبرای بار هزارم خودم رو لعنت کردم که چرا ژاکت، یا هی

 نپوشیدم!؟ 

 مهسان هم نپوشیده بود؛ نگاهش کردم که دیدم نوک دماغش قرمز شده و

 مثل بید داره م یلرزه! 

 همونجا ایمان آوردم که ما مرض داریم... واقعاً کدوم خری تو زمستون، 

 شب و با موتور، با همچین لبا سهایی میاد بیرون شهر؟!  

  

 _خی... خیلی س ...سرده! 

  

 ر تکون دادم و گفتم: آره، خیلی زیاد؛ بهتره بریم داخل کلب ه س

  

 _آ.. آر ه 



  

 و با هم رفتیم سمت درش، بازش کردم و واردش شدیم؛ نگاهی به دور تا 

 دورش کردم، به لطف سر زدنهای مداوِم من و رامسین و مراقب تهامون 

 ازش، مثل قبل مرتب و دلپذیر بود! 

  

  داد و گفت: واو، خیلی خوب مونده، دقیقاً مثل مهسان ابروهاش رو باال

 قب لها! ولی بعید م یدونم که کار تو و رامسین بوده باشه ... 

  

 _اتفاقاً کار ما بود...  

با تعجب نگاهم کرد که شون های باال انداختم و ادامه دادم: خب نمیشد 

 کلبه

 خاطراتمون رو ول کنیم به اَمون خدا ! 

  

 ت کخندی زد ... 
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 _کلبه خاطرات؟! عجب اسمی هم روش گذاشتین!  

  

 در جوابش، با لبخند، فقط سرم رو تکون دادم . 

  

 _چیزی میخوری؟ 

  

 _مگه چیزی هم هست؟  

  

_از اونجایی که اغلب میاییم اینجا، چای و قهوه و اینا هست؛ م یخوری 

 ؟ 

  

 _آره، ب یزحمت چای! 

  

ار داشت اشاره کردم و گفتم: به صندلِی چوب یای که کنار پنجره قر

 اونجا 



 بشین، االن میارم . 

  

 _باشه . 

  

 و رفت نشست؛ منم رفتم سمت میز کوچیکی که گوشه کلبه بود و چای و

 قهوه و اینا روش قرار داشت؛ چای رو گذاشتم دم بشه و برگشتم پیشش،

 رو صندلِی روب هروش نشستم. 

  

 _اینجا رو خودتون درست کردین؟ 

  

 از قبل بود، ولی فقط خرابه بود؛ بازسازیش کردیم. _نه،

  

 زیر لب "آها"یی گفت.  
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 _خب، میخواهی حرف بزنی؟ خودت رو خالی کن! 

  

 سرشو تکون داد، صاف نشست، نفس عمیقی کشید و گفت: خیلی ناراحت 

 شدم... از حرفهای عمهت، از داد و بیدادهای مستانه که حقیقت و گذشته

 کرد، از زجری که م یکشه، از رامسین که به جای  رو بهم یادآوری

 طرفداری و حمایت ازش، بهش گفت دیوونه! 

 اینا باعث میشه به عشقش نسبت به م ستانه، شک کنم... واقعاً گیر کردم، 

 بین منطق و احساس! نم یدونم به کدوم اعتماد کنم...کدوم رو قبول کنم...به

 کدوم گوش بدم... واقعاً گیجم ! 

  

ر جوابش، متفکر دستی به ت هریشم کشیدم و گفتم: من درکت م یکنم، د

 خودم

 خیلی جاها از زندگی تو اینجور دوراه یها یا خالهای احساسی گیر کردم! 

 من نم یخوام وادار یا ترغیبت کنم به انجام کار یا گرفتن تصمیمی که توش



 نتردید داری، م یسپارم به خودت، خوب فکر کن و انتخاب کن؛ م

 نم یخوام اذیتت کنم یا باعث رنج و ناراحتیت بشم، م یدونم بهم اعتماد 

 نداری، عشق و عالقهم رو باور نداری، حق هم داری! چون قبالً  ازم

 رودست خوردی، بدی دیدی!  

 االن من پشیمونم، م یخوام جبران کنم، خوب باشم؛ نم یخوام هم خودخواه

 بهت یه فرصِت دوباره بدی، من باشم، االن اگه تو هم منو بخواهی و 

 برم یگردم و دنیا رو به پات م یریزم! و اگر هم نخواهی اینکار رو بکنی،

 اجباری نیست... من برای همیشه از زندگیت م یرم و پشت سرم رو هم 

 نگاه نم یکنم! هر چی تو بخواهی، هر چی تو بگی، همون میشه! ... 

  

 لبخند زد. .. 

 چشمهاش خوشحال بود... نم یدونم برای چی ... خوشحال بود انگار... 

 فقط امیدوار بودم بهم فرصِت جبران بده... هر چند اگه نم یداد هم به حرفم 

 عمل م یکردم و از زندگیش میرفتم!... 
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 _دفعه اول که فرصت داشتی، زندگی و دنیای قشنگ و رنگا رنگم رو

 رستش کنی، چون جزنابود کردی...! حاال دوباره بهت فرصت میدم که د

 این گزین هی دیگهای وجود نداره!... 

  

 متعجب گفتم: یعنی چی؟ تو هر تصمیمی بگیری، همون میشه!... 

  

 _یعنی اینکه من چه بهت فرصت بدم و چه ندم، همچنان عاشقت میمونم و

 قلبم فقط برای تو م یزنه! پس ترجیح م یدم فرصت بدم و ی ک بار دیگه

 این دفعه واقعاً تغییر کرده باشی و به جای شکستِن ریسک کنم... شاید 

 دوبار هی دلم، تر کهای قبلیاش رو ترمیم کنی!  

  

 لبخند محوی اومد رو لبم!... 

 با اطمینان گفتم: مطمئن باش که م یکنم!  



  

 خندید و گفت: چاییت... 

  

 رفتم با یادآورِی چایای که گذاشته بودم دم بکشه، سریع و با هول بلند شدم 

 سراغش که صدای خند هی مهسان بلند شد ... 

 قوری رو از روی سماور برداشتم و گذاشتم کنارش، رو میز ... 

 خودمم زدم زیر خنده... 

 چه وضعی داشتیم ما... 

  

 بعد چند دقیقه چایی رو ریختم تو فنجونهایی که اونجا برد و برای هر

 دومون بردم. 

 ممنون!  فنجونش رو از دستم گرفت و گفت:

  

 #تاوان_ب یگناهی 
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  120#پارت_

 #نازی 

  

  

 _خواهش م یکنم خانم!  

  

 نشستم و یه قلوپ از چاییم رو خوردم که خیلی ناگهانی گفت: رادوین تو

 چقدر دوستم داری؟! 

  

 با تعجب گفتم: چطور؟ 

  

 شونه باال انداخت و گفت: هیچی، همینجوری ... 

  



م یتونی کوچکترین تصوری بهش بکنی! _انقدر دوست دارم که حتٰی ن

 ... مستانه* ** 

  

 با همون ژست دست به کمرش، حرصی گفت: تو دیشب تا صبح کدوم

جهنم در های بودی دقیقا؟ً اون رامسین گور به گور کجا بُرِدت؟ چی 

 بهت 

 گفت؟ 

  

 کالفه از سؤا لهای بیموردش، اخمی کردم و گفتم: چیزی نگفت، مثل دو

 و بالغ نشستیم حرف زدیم و به یه نتیجه درست حسابی رسیدیم؛تا آدم عاقل 

 بعد هم یه تصمیم منطقی و درست گرفتیم . 

  

با دهنکجی گفت: آها، که اینطور... یعنی فقط حرف زدید؟ همین؟ باشه. 

با حرص چشمام رو تو حدقه چرخوندم و گفتم: خب بام هم رفتیم، بعدش 

 هم

 خون هش!  
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 ه گفت: چ.. چی؟ رفتی خونهش؟ مستانه تو دیوونهچشماش گرد شد و شوک

 شدی؟! تو خون هش چیکار کردین؟! وای خدا... وای! 

  

 _آروم باش بابا، اتفاقی نیوفتاد؛ من لباس درست درمون تنم نبود، کلید

 خونه هم همراهم نیود، خیلی هم سرد بود، اول اومدیم اینجا که دیدم تو

 ی خدا شاهده که هیچ اتفاقی بی نموننیستی، مجبور اً رفتم خون هش؛ ول

 نیوفتاد!  

 درسته عاشقشم و بهش فرصت دادم، ولی انقدرا هم ب یعقل نیستم! 

  

 شونه باال انداختم و ادامه دادم: هر چند که اونم دست از پا خطا نکرد! 

 راستی خودت دیشب کجا بودی؟ 

  

 و اون پا کردن،ابروهاش که باال پریده بود رو جمع کرد و با یکم این پا 



 گفت: من.. خب... من... من با رادوین بودم!  

  

شیطون نگاهش کردم که سریع گفت: هی بد فکر نکن... رفتیم خون 

 هشون 

که اون عم هی عفریته و دختر عمه عنترش اومدن، کلی داد و بیداد 

 کردن،

 ممنم اعصابم خورد شد و زدم بیرون که رادوین هم دنبالم اومد؛ با هم رفتی

بیرون شهر تو همون کلب های که قبالً چندبار با هم رفته بودیم که هر 

 دفعه 

 هم یه ماجرایی پیش اومد... کلی حرف زدیم، بهش فرصت دادم. 

  

 لبخندی زدم و گفتم: امیدوارم اونم حس تو رو داشته باشه!...  

  

 _داره؛ دیشب بهم اعتراف کرد، انقدر زیبا که محوش شدم! 

  

 با چندش جمع کردم و گفتم: اه اه اه... محوش شدم... ایش! لوس!  قیافهم رو
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خندید و کنارم نشست و گفت: عاشقی از این محو شد نها هم داره 

 دیگه!... 

  

 _عاشقی قشنگه، خیلی قشنگ! 

  

 _آره، ولی بعدش همه اون قشنگیها و حسهای خوب از دماغ آدم درمیاد! 

  

 نگه، حس عشق!  خندیدم و گفتم: ولی اون حسش قش

  

_اهوم، م یدونی به نظر من عشقی که ساده و ب یدردسر باشه، اصالً 

 عشق 

 نیست...! خیل یها معتقدن کسایی که بهم نرسن و عشقشون نافرجام باشه،

 عاشقهای واقعی هستن، ولی به نظر من این اشتبا هست!  

  



 ه... دوری_باهات موافقم، عشق واقعی اونیه که فراز و نشیب داشته باش

 بیاره، دردسر بیاره، توش شیطنت باشه، رنج و بدبختی هم بیاره! 

 عاشقهای واقعی کسایی هستن که بتونن در مقابل همه ای نها ایستادگی کنن

 و پشت سر بذارنشون!  

 عشق حس بینظیرِی، میشه توصیفش کرد، ولی قدرت داره، پاک و 

درت عشق دو نفر باید مقدسه، نباید با هوس و وابستگ ی قاطی بشه، ق

 انقدر

 زیاد باشه که در مسیر عشقشون، بتونن موانع رو پشت سر بذارن!  

  

 #تاوان_ب یگناهی 

  121#پارت_

 #نازی  
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 _به نظرت قدرت عشق ما همی نقدر زیاد بود؟! 

 آهی کشیدم و گفتم: فراز و نشیب که داشت، جدایی و بدبختی و سختی و

 یا چرخید و چرخید و باز هم بهم رسیدیم، پسگریه و خنده که آورد، دن

 واقعی بود! ... 

 اما درمورد قدرتش، خب تا وقتی که رامسین و رادوین خودشون و

 عشقشون رو ثابت نکنن، نم یتونم نظری بدم!  

  

 _هوم، خب من دیگه برم ... 

  

 با تعجب گفتم: کجا؟  

  

 هم زنگ زد و گفتبلند شد و گفت: م یرم خونه خاله، پیش شمیم؛ صبح ب

 برم پیشش، م یخواد باهام حرف بزنه . 

  



 پوزخندی زدم.. 

 _البد م یخواد از زیر زبونت حرف بکشه بیرون که دیشب کجا رفتیم و

 رامسین و رادوین چه َصنَمی باهامون دارن...!  

  

 _نم یدونم، شاید... بیخیال تو هم بیا 

  

 رو در رو م یشیم و کلی حرف و _نه بابا، من بیا که چی بشه؟ باز با خاله

 تهمت و تیکه کنایه!! 

  

 _اه بیا دیگه... من تنهایی نمیرم! 

  

 _نر و 

  

 حرصی جیغ زد: مستاانههه! 
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 _من نمیام مهسان، نم یخوام باز اون حرفهای تکراری و قضاوتهای 

 مزخرف رو بشنوم و سر پائین بندازم در حالی که مقصر نیستم!  

  

 مقصر نیستی... به حرفهای صد من یه غازه خاله و بقیه_معلومه که تو 

 اهمیت نده خب، دهن مردم رو که نمیشه بست... بیا دیگه! 

  

 با کالفگی بلند شدم و همونطور که به سمت اتاقم م یرفتم، گفتم: وای

 مهسان، وای مهسان... از دست تو!! 

  

 خندید و گفت: زود آماده ش و 

  

 تاقم شدم؛ با دیدن پروانه که روی تخت خوابیدهدهنکجیای کردم و وارد ا

 بود، لبخند زدم و به سمتش رفتم. 

 صورت مهتابیش تو خواب عجیب مظلوم شده بود؛ دقیقاً مثل رامسین!  



 اون هم هر وقت م یخوابید، مظلوم م یشد و این اصالً به شخصیت شر و 

 دیوون هش نمیومد!... 

  

 نوازش کردم... تکون کوچیکیکنارش، رو تخت نشستم و موهاش رو 

 خورد و سپس آروم چش مهای رنگیش رو باز کرد، با دیدن من باالی

سرش، اخمهاش رو بچگونه توهم کشید و با صدای آروم و گرفت های، 

 هاکی

 از خواب، گفت: مامان بذال بخوافم! 

 (مامان بذار بخوابم)! 

  

 یم خونه خال هی صورتش رو بوسیدم و گفتم: نمیشه دخترم؛ م یخواهیم بر

 مامان! 

  

 انگار خوابش پرید که با ذوق گفت: مامان تو خاله داستی؟! 
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 _آره عزیزم، با خاله مهسان م یخواهیم بریم خون هش، تو دوست نداری

 بیایی ؟ 

 خاله یه دختر مهربون هم داره که قراره باهاش کلی بهت خوش بگذره! 

  

 ذو قزده گفت: منم میام... منم میام ... 

  

 خندیدم و گفتم: باشه مامانی، پس بریم که آماده شی م 

  

 _بلیممم! 

 (بریم)  

  

 پروانه رو آماده کردم و خودم هم آماده شدم؛ تموم مدت پروانه با ذوق

 درمورد اون دختر خاله مهربون م یپرسید، نم یدونست شمیم یه موجودِی، 

 ه و هم با شمیم!  قطعاً امروز یه دعوای اساسی تو راه بود، هم با خال



 غیرممکن هم ما رو از رو دلتنگی دعوت کرده باشن خون هشون! 

  

 جلو خون هشون، کرایه تاکسی رو حساب کردیم و پیاده شدیم. 

 بازم همون عمارت بزرگ و تو چشم... یادمه آخرین باری که اومدیم

 ناینجا، وقتی بود که تازه تو شرکت استخدام شده بودیم... اون شب رامسی

 هم اومد، مثالً اتفاقی!  

 اون خط و نشون کشید نهاش که تهش قهوه داغ رو ریخت روم... به این

نتیجه رسیده بودم که این بشر مرض ریختن نوشیدن یهای داغ رو روی 

 من

 داره.. مخصوصا بعد اون نسکافه ریختنش تو کوه!  

 اون شب وقتی برگشتیم مامان گوش یهامون رو گرفت! 

 ش خند هم گرفت ... از یادآوری

 _به چی میخندی؟! 

 _یادته آخرین دفعه که اومدیم چ یشد؟  
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 اونم خندید و گفت: آره، یادمه؛ خیلی مسخره بود! 

  

 آهی کشیدم... 

 گذشت، اون دوران، اون روزها، اون  دل خوشیهای بچگانه، تنبی ههای 

 بچگونه ومامان و خندید نهای بابا به حرص خوردنش، اون هیز بازیهای 

 شیطن تهای دخترونه، همشون گذشت! ... 

 قطعاً رامسین نم یتونه گذشته و خاطراتم رو از ذهنم پاک کنه... شاید بتونه

 دوباره اعتمادم رو به دست بیاره و همه چیز رو جبران کنه، اما نم یتونه

 کاری کنه دوباره اون خوشیها رو تجربه کنم!... 

 ون سبس سد، منتژلین ُدُل هم بده؟!  _چال نمیلیم تو؟ علف ژیل پام

 (چرا نم یریم تو؟ علف زیر پامون سبز شد، منتظرین گل هم بده؟! ) 

  

 #تاوان_ب یگناه ی 



  122#پارت_

 #نازی 

  

  

 هر دو از حرفش، زدیم زیر خنده... 

 حقاً که دختر من بود، مِن معروف به دلقک ! 

  

 میم اومد که گفت: باالخرهمهسان زنگ رو زد که چند ثانیه بعد، صدای ش

 اومدین... بیایین با ال 

 و بعد در با صدای تیکی باز شد؛ هر دو نگاهی رد و بدل کردیم و سپس

 وارد شدیم. 

  

 همه چیز مثل قبل بود، هیچی تغییر نکرده بود. 

 باز هم همون حیاط بزرگ و چمن کاری شده و استخر بزرگی که وسطش
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ن و گ لهای رنگارنگ، همون بود، همون درخ تهای بید مجنو

 عمارت 

 سفید بزرگ ... 

  

 احساس غریبی م یکردم... یه لحظه از اومدنمون پشیمون شدم... حس 

 عجیب و بدی،ناگهانی اومده بود سراغم و داشت خفهم میکرد!... 

 کاش م یشد برگردیم! ... 

  

 _مستانه... مستانه... 

 ج نگاهش کردم که اخم ریزیبا صدا زد نهای مهسان، به خودم اومدم و گی

 کرد و گفت: انقدر تابلو بازی درنیار دیگه...! راه بیوفت مثل آدم بریم تو!  

  

 سر تکون دادم و لب زدم: باشه. 

  



 در خونه باز شد و هیبت شاد و خندون شمیم بود که نمایان شد و داد زد:

 بیایید داخل دیگه ... 

  

 مهسان: اومدیم بابا! 

  

 سمت در خونه رفتیم که به محض وارد شدنمون، شمیم هرو هر دو به 

 دومون رو محکم تو بغلش کشید و گفت: دلم براتون تنگ شده بود دختر

 خالههای دیوونه!! 

 همونطور که تو بغلش بودم و حس م یکردم هر لحظه ممکنه از کمبود

 اکسیژن و بوی اون ادکلن مزخرفی که ظاهراً باهاش دوش گرفته بود، خفه

 م؛ نگاهم رو تو خونه چرخوندم.  بش

 ای بابا جایی نبود که باال بیارم... بنابراین یه عوق بیصدا زدم.  

 ایش ایش... دختر خال ههای دیوونه، دلتنگی! هه!... 

 واقعاً حال بهم زن بود برای ما، شنیدن چنین حرفهایی از زبون شمیم؛
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ز و اذیتش برامون شمیمی که تا وقتی که بودیم فقط نیش و  کنایه و آرا

 بود،

 ...!  حاال یهو دلش تنگ شده باشه؟! واقعاً که مسخره بود

 حدس میزدم االن مهسان هم حال من رو داشت. 

  

 باالخره کل ههامون رو که سفت تو بغلش گرفته بود رو ول کرد و عقب

 رفت که ما تونستیم یه نفس عمیق بکشیم.  

  

 ود عزیزم! ... مهسان: ما هم دلمون برات تنگ شده ب

  

 پشت چشمی نازک کرد و با کنایه گفت: آره جون خودتون! تو این

 چهارسال که زنگی زدید بهم، نه حالی گرفتید ازم، نه... 

  

 با خنده پریدم وسط حرفش: ای بابا، بیخیال گذشته اون چهارسال... حاال که 



 برگشتیم. 

  

 ره، دقیقاً  مهسان هم به تأیید حرفم، سر تکون دادم و گفت: آ

  

 شمیم شون های باال انداخت و گفت: اوکی؛ بیایین داخ ل 

  

 دست پروان های رو که داشت با تعجب به در و دیوار نگاه م یکرد رو

 گرفتم و پشت سر شمیم رفتیم و وارد پذیرایی شدیم. 

 خاله که اونجا رو مبل سلطنتی نشسته بود و داشت قهوه م ینوشید، با دیدن

 ظاهراً با ذوق، بلند شد اومد سمتمون و دقیقاً مثل دخترش،  ما سریع و

 وحشیانه بغلمون کرد. 

  

 _باورم نم یشه شمایید... دلم براتون تنگ شده بود دخترا! 
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 آروم و شبیه نوازش، زدم به شون هش و گفتم: ما هم دلمون برای شما و

 شمیم جان تنگ شده بود خاله جون! 

  

 مهسان: آره، خیلی! 

  

 خاله باالخره ولمون کرد و تونستیم صاف وایسیم و پروانه رو که رسماً 

 داشت با بغل شدن ما له م یشد، نجات بدم . 

 خاله تعارف کرد بشینیم و ما هم نشستیم.  

 رو مبلی نشستم که دفعه قبلی که اومده بودیم، نشسته بودم؛ همونی که

ه ازش متنفر بودم روش زیر نگاه سنگین رامسین سعی داشتم قهو های ک

 رو

 بخورم ولی نخوردم، در نهایت رامسین با روش خودش قهو هایم کرد. 

 از یادآوریش خند هم گرفت که به لبخندی اکتفا کردم؛ خاله گفت: به چی

 میخندی دخترم؟ بگو ما هم بخندیم. 



  

 _هیچی خاله جان، چیزی نیست . 

  

یزی و در این چهارسال خاله: خیله خب؛ نم یخواهید بگین بعد اون آبرور

، 

 کجا بودید و چکارا کردین؟ 

  

 نگاه متعجبی بین من و مهسان رد و بدل شد؛ خیلی زود رفت سر اصل

 مطلب، پس واقعاً قصدش از دعوت کردن ما، حرف کشیدن ازمون و

 فهمیدن اتفاقات این چهارسال بود. 

  

یم، اونجا مهسان لبخند مصلحت یای زد و گفت: خب.. راستش ایتالیا بود

 یه

کار خوب داشتیم و زندگی هم میکردیم؛ بعدش بخاطر ی هچیزایی 

 مجبور
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 شدیم برگردیم ایران. 

  

 ابروهای خاله و شمیم باال پریده بود که آروم پوزخند زدم.  

 از طرز حرف زدن خاله معلوم بود که فکر میکردن در این مدت تو لونه

 موش زندگی م یکنیم و کارمون هم... 

 م رو روی هم فشار دادم و با نفس عمیقی که کشیدم، گفتم: تعجب چشما

 داشت خاله جان؟! مامان که طردمون کرد، بابا هم ولمون کرده بود، کسی

 رو نداشتیم، خودمون باید زندگیمون رو درست میکردیم که کردیم.  

  

 شمیم: نه آخه... آخه ایتالیا... خب... اصالً ولش کن، بیخیال ! 

  

 نه، حرفت رو کامل بزن عزیزم .  مهسان:

  

 شمیم: نه بابا، چیزی نم یخواستم بگم. 



  

 مهسان: آخه ایتالیا چی؟! انقدر تعجب داره که ما اونجا زندگی کرده باشیم؟ 

  

 خاله که دید مهسان داره جبهه میگیره، سریع میانجگری کرد و گفت: نه

 این مدت ایران عزیزم، ما همچین منظوری نداشتیم؛ فقط فکر میکردیم

 بوده باشید. 

  

 ایران... هه! 

 پس دلتن گمون نبود، اگه بود تو همین ایران م یگشت دنبالمون. 

  

 نگاهش چرخید روی پروانه، رو بهم گفت: دخترته؟!  

  

 #تاوان_ب یگناهی 

  123#پارت_
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 #نازی  

  

  

 سرم رو پائین انداختم. 

 چی باید م یگفتم؟ 

  

 ختر، من قرار نیست سرزنشت کنم؛ اگه کسی قراره_سرت رو باال بگیر د

 اینکار رو بکنه، اون قطعاً مادرته!  

  

 با پوزخند سرمو باال بردم و گفتم: مامان ما رو نم یخواد خاله. 

  

 بلند شد، به سمتم اومد، کنار پروانه نشست و دستهای کوچیکش رو توی

 رم سختی دستهاش گرفت و گفت: این حرف رو نزن مستانه... خواه

کشیده، ب یپولی و فقر رو تجربه کرده، سردی و خیانت همسرش رو 

 دیده،



 عشِق زندگ یش ولش کرده، فقط شما دو تا براش مونده بودید... 

  

 مهسان: که ما هم باعث آبروریزیش شدیم!...  

  

 شمیم بغلش کردم و گفت: این حرف رو نزن قربونت برم، خاله مریم شما

 این چهارسال رسماً پیر شد، هر روز بیشتر  رو دوست داره، تو

 میشکست، هر روز به یادتون اشک م یریخت و م یگفت غلط کردم،

اشتباه کردم که گفتن برن! اون پشیمونه، گناه داره، مادرتونه... بیایید 

 بیشتر

 از این داغ به دلش نکنید و برید پیشش، باهاش آشتی کنید! هوم؟ نظرتون

 چیه؟ 

  

 ی... مامان... وا

 پس بهشون گفته بود ما رو بکشونن اینجا و باهامون حرف بزنن!... 

 وای مامان!  
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 به شمیم نگاه کردم و سر تکون دادم؛ مهسان هم همینکار رو کرد و گفت:

 میاییم . 

  

 باید م یرفتیم ... 

 نم یشد که از مامان دلخور باشیم، دوری کنیم؛ به هر حال مقصر ما

 که به حرفش گوش ندادیم و برخالف میِل اون، با رامسین  بودیم... ما بودیم

 و رادوین رفتیم میالن، ما بودیم که همیشه، از بچگی، باعث آزار و اذیتش

 بودیم، ما بودیم که با یه آبروریزِی بزرگ برگشتیم و تو غریبه و آشنا، 

 باعث رسواییش شدیم...! ما مقصر بودیم نه اون! حق داشت طردمون کنه!

 ه این کمترین مجازات بود، باید بالی بدتری سرمون میاورد!  تاز

  

 خاله با اشاره به پروانه گفت: خب، این این دختر خانم ناز چیه ؟ 

  



تا خواستم جواب بدم، خودش زودتر گفت: پروانه، اسمم پروان هست 

 خاله

 ژون! 

  

 میمبه لفظ "خاله ژون"ش خندیدم و با مهربونی نگاهش کردم که خاله و ش

 مدام بغلش م یکردن و م یچلوندنش! 

 هنوز تو تلفظ بعضی کلمات مشکل داشت . 

  

 شمیم گفت: چند سالشه؟  

  

 من: سه سال. 

  

 شمیم: مادرش... کدومتون هستین؟ 

  

 خندیدیم و من گفتم: منم. 
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 شمیم: تو االن کدومی؟ مستانه یا مهسان؟  

 بدم، ماشاهللا یه ذرهخب من هنوز نم یتونم درست از هم تشخیصتون 

 تفاوت ظاهری هم ندارید، قشنگ کپِی هم هستین ! 

  

 باز هم خندیدیم. .. 

 تعداد کسایی که م یتونستن ما رو از هم تشخیص بدن، محدود بود؛ چون

 واقعاً کپی هم بودیم، بدون ذر های تفاوت ظاهری! 

 قد، وزن، فرم بینی و لبها و صورت، رنگ و اندازه موها، حتٰی 

 صدامون...کامالً شبیه به هم بود. فقط چشمهای مهسان یه ذره از من

روشنتر بود و یکم به سبز مایل بود، در خالی که چشمهای من کامالً آبی 

 بود؛ ولی نم یدونم چرا هیچکس این تفاوت رو نم یبینه و نم یتونه باهاش 

 ما رو از هم تشخیص بده! 

 نسترن و دلناز م یتونستن!   فقط مامان و بابا و رامسین و رادوین و



  

 من: من مستان هم . 

 مهسان: من هم مهسان. 

 شمیم: آها، ولی بازم نم یشه تشخیص داد، همیشه مثل هم تیپ م یزنید . 

  

 درست میگفت... عادت کرده بودیم تیپ لباس پوشید نمون مثل هم باشه. 

  

 اد بچگیهای خاله لپ پروانه رو بوسید و گفت: چه دختر خوشگلی! منو ی

 شمیم و شایان میندازه! 

  

 پروانه: اگه بچه دوست دالی چرا نمیالی؟! خب االتم میتونی با سوهلت

 بساژی!  

 (اگه بچه دوست داری چرا نمیاری؟! خب االن هم میتونی با شوهرت

 بسازی)!  
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 لبم رو گزیدم و با چشمهای گرد به پروانه نگاه کردم... ادب نداشت این

 .. بچه که! .

 آخرش مثل خودم بار اومد، گستاخ!  

 نتونستم درست تربیتش کنما! 

  

خاله که انگار فهمیده بود این بچ هی به ظاهر فرشته، از چی شیطانه 

، 

 شیطان تره، گذاشتش رو مبل و بلند شد و گفت: من م یرم آب بخورم.  

  

 به محض خارج از پذیرایی، شلیک خنده ما به هوا رفت!  

 نه رو بغل کرد و گفت: الحق که مادرت مستان هست!  شمیم پروا

  

 پروانه: چه لبطی به مامانم داله ؟ 



 (چه ربطی به مامانم داره؟)  

  

 پروانه رو از شمیم گرفتم و گفتم: بِِدش من، این قانع نم یشه، ولش کنی تا

 صبح مثل خروس ازت سؤال م یپرسه که تهش ربط چنگیزخان با ما رو

 هم بهش بگی!  

  

 خندید و گفت: باشه . 

  

 مهسان: شمیم یه چیزی م یپرسما ولی راستش رو بگو. . 

  

 شمیم: من تا حاال به شما دروغ گفتم؟! 

  

 مهسان: تا دلت بخواد آره، ولی این دفعه راست بگو، باشه؟ 
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 شمیم: باشه. 

  

 مهسان: مامان به تو و خاله گفته ما رو دعوت کنید و باهامون حرف بزنید

 که برگردیم پیشش ؟ 

  

 شمیم نگاهی به اطراف کرد و سپس آروم گفت: آره، بخدا حال خاله خیلی

 بده، خیلی خودخوری م یکنه، لطفاً، ازتون خواهش م یکنم بیشتر از این

 عذابش ندید!  

  

 مهسان: اون خودش ما رو از خودش دور کرد! 

  

 شمیم: حاال که پشیمونه! 

  
 

  



 #تاوان_ب یگناهی 

  124پارت_#

 #نازی  

  

  
 

  

 ماشین جلوی در خونه توقف کرد.  

 تو دلم ولوله بود... استرس داشتم، مضطرب بودم... از رویارویی با مامان 

 و چشم در چشم شدن باهاش، خجالت میکشیدم! ... 

 باید هم م یکشیدم، اگر نم یکشیدم دیگه واقعاً چشم سفید میبودم!... 

 مه چیز ! من مقصر بودم، مقصِر ه

 اصرارهام برای رفتن با پسرا به میالن و تنها گذاشتن مامان، موافقتم برای

 خوردن شراب تو اون شب لعنتی، اصرارم برای گفتن هویت خودمون به

 پسرا، همش بخاطر من بود... من باعث همه مشکالتی که پیش اومد شدم! 
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 م اومد و یؤیؤوارمهسان هم باهام بود، همراهم بود، همکارم بود، پا به پا

 همه حرفها، کارها و خطاهام رو تکرار کرد... بدون ذر های درنگ و

 تردید!.. 

 ولی... ولی با این وجود باز هم خودم رو مقصر م یدونستم! احساس گناه

 میکردم!  

 هر دوی ما مقصر بودیم، هم من و هم مهسان، ولی انگار اخطاهای من 

 بیشتر بود... 

 ها، ولی باز هم حس میکردم مقصرتری نمون، منم! نم یدونم کدوم خطا

 مامان تقصیری نداشت، بعد اون آبروریزیای که تو دوست و فامیل و

 آشنا، براش به بار آوردیم، حق داشت طردمون کنه و االن هم نباید احساس

غرور م یکردیم که تو این سالها به بیراهه نرفتیم و با سربلندی رو 

! اتفاقاً برعکس، االن باید سرمون رو پائین پایخودمون وایسادیم...

 میانداختیم

 و باز هم از مامان عذرخواهی م یکردیم که تو این سا لها بخاطر ما، کلی

 حرف و نیش و کنایه از فامیل شنیده! 



  

 نفس عمیقی کشیدم و از ماشین پیاده شدم، بعد به پروانه هم کمک کردم تا 

 م گرفتم . پیاده بشه و دستش رو محکم تو دست

 خاله نگاهش رو روی هر دوتامون چرخوند و سپس با تردید زنگ در رو

 فشار داد. 

 چند لحظه بعد صدای گرفت ه و غمناک مامان رو شنیدیم که گفت: بله؟

 بفرمائید ؟ 

  

 دلم ریش شد از صداش... شکسته بود، گرفته بود، مقصرش ما بودیم، من

 بودم!... 

  

 باز کن قربونت برم! خاله گفت: ماییم آبجی، 

  

_آبجی.. دخترام... دخترام هم باهاتن؟ اومدن؟ بگو که اومدن... بگو که 

 قهر
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 نیستن باهام... بگو که اومدن.. توروخدا یه چیزی بگو آبجی. .. 

  

 با بغض به مهسان نگاه کردم که سرش پائین انداخت ... 

 که تو کجای کاری مامان، کجای کاری فداتشم، ما با کله اومدیم

 ببخشیمون،  اونوقت فکر میکنی قهریم؟! 

 اصالً حق قهر بودن داریم؟ ! 

 تو ب یگناهی و ما گناهکار!  

 بخاطر ما چهارسال با دلتنگی و آبروریزی زندگی کردی و ما اونور هر

 شب تو پارتی و گرم خوشگذرونی بودیم! 

 مگه حق قهر و دلخوری داریم؟!  

  

 ر رو باز کن تا باهاشون بیام تو و ببینی... خاله: هستن آبجی، اومدن؛ د

  

 بدون حرف، در با صدای تیکی باز شد که استرس منم بیشتر شد... خاله 



 اول وارد شد و گفت: بیایید دیگه... 

  

 نگاه مضطربی بهم کردیم و پشت سر خاله رفتیم.  

  

 حیاطمون، وای حیا طمون... دیگه اون درختهای پرمیوه و باغچه 

 و گ لهای رنگارنگ رو نداشت... همه بر گهای درختها خشک خوشگل

 شده و رو زمین ریخته بودن و گ لها پژمرده شده بودن!  

این غ مانگیزترین صحن های که م یشد تو این خونه دید... خون های که 

 همیشه

 شاد، پرنشاط و سرسبز بود!... 

  

 وارد خونه  همونطور که حیاط از زیر نگاهم رد م یشد، پشت سر خاله

 شدیم . 

 مثل همیشه بود، تمیز و مرتب، مثل همیشه همه چیز برق م یزد از 

 تمیزی!  
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 مامان در همه شرایط وسواس خودش رو داشت!  

  

 مامان کنار پذیرایی وایساده بود، دستهاش رو توهم گره زده بود و با

 اهچشمهای خیس نگاهمون م یکرد... دست و پام شل شده بود... ناخودآگ

 دست پروانه رو ول کردم. .. 

 مامان... 

 چقدر دلم براش تنگ شده بود! ...  

 بغضم آروم شکست که مساوی شد با دویدن به سمت مامان و اومدن اون

 ضهای   به سمت ما و من و مهسانی که خودمون رو انداختیم تو بغلش و بغ

 هر سه تامون که با صدا رفت.... 

 #تاوان_ب یگناهی 

  125#پارت_

 #نازی  

  



  

 انگار یه بار سنگین از رو دوشم برداشته شد با بغلش کردنش، با رفتن تو

 آغوِش گرم و امنش...!  

 ماماِن مهربونم ! 

 روی سرمون رو بوسه م یزد و دستهاش رو محکم دورمون حلقه کرده

 بود! ... 

  

 دموننم یدونم چقدر تو بغلش موندیم و گریه کردیم که با صدای خاله به خو

اومدیم: خیله خب، بشه دیگه... آروم باشید بچه اینجاست، م یترسه! با یاد 

 پروانه، از بغلش مامان بیرون اومدم که پروانه دوید سمتم و خودش

 رو تو بغلم انداخت... دختر لوسم!  

روی موهاش رو که خرگوشی بسته بود مشون رو بوسیدم و گفتم: 

 چیزی

 اتشم!  نیست مامانی... چیزی نیست فد
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 _د.. دخترته؟!  

  

 با حرف مامان، چشمام رو روی هم فشردم و سرم رو پائین انداختم. 

 دختر من بود، دختر من! 

  

 _گفتم دخترته؟ مستانه!  

  

 _آره! 

 نفسم رفت تا این "آره" رو گفتم!  

 مامان دستشرو  نواز شگونه روی بازوم گذاشت و سرم رو به سین هش

 زدم زیر خنده...  چسبوند که باز هم

  

 _گریه نکن دخترم، گریه نکن... تو که تقصیری نداری! 

  



 چرا، دارم مامان، خیلیم هم دارم.  

 مامان پروانه رو در مقابل چشمهای متعجب هممون، کشید تو بغلش و رو

 موهاش بوسه زد. 

 با گریه نگاهش کردم... مامان بهترین بود!... 

  

 یدلیل و بهونه، جو نشون رو هم برای مادرها یه کسایی هستن که ب

 بچههاشون میدن... هیچوقت بچ هشون رو شرمنده و سرافکنده نم یکنن...

 هیچوقت باعث رنجش نم یشن!...  

 او نها کسایی هستن که همیشه خیر و صالح بچهشون رو م یخوان، در هر 

 شرایطی!  

از هم با حتٰی اگه بچ هشون بزرگترین خطاها و غلطها رو هم بکنه، ب

 وجود

 تمام آبروریز یها و دلخوریها و غمهاشون، پشتش وایمسن و با تمام

 وجود حمایتش م یکنن!  

 خاله گفته بود تو این مدت، مامان چقدر حرف و تیکه کنایه از فامیل شنیده
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 و چقدر عذاب دیده... چقدر خودخوری کرده و تنهایی کشیده!  

 ز شر این حرفها و رسوای یها خالصگفته بود که فقط برای اینکه ما رو ا

 کنه و نزاره اینجا خون دل بخوریم، با گریه و دلتنگ یهای خودش ،

 طردمون کرد تا بریم، تا دور شیم و اینجا اذیت نشیم! 

کارش یه ترک دیگه به دل شکست همون زد، اما به صال حمون بود؛ 

 من و

  مهسان اصالً و ابداً تحمل تیکه و کنایه رو نداشتیم!

چقدر زندگی تو غربت، هر چند با تمام سختیهاش، به نف عمون 

 بود! ... 

  
 

  

 پتو رو روی پروانه کشیدم و خم شدم پیشونیش رو ببوسم که همین لحظه

 صدای مامان رو شنیدم: دخترم!  

  

 برگشتم سمتش و جواب دادم: جانم..؟!  



  

کرد و جلو اومد، روب هروم وایساد و با دست گونهم رو نوازش 

 صورتمو

 بوسید.  

 _جونت ب یبال دخترم! م یخواستم با تو و مهسان حرف بزنم . 

  

 _باشه، حتماً  

  

 رفتیم پذیرایی که مهسان هم اونجا نشسته بود؛ به احترام مامان بلند شد و

 مامان با لبخند نشست رو مبل سه نفره و ما دو تا هم کنارش، تو دو

 طرفش. 

 سین هش گذاشت و گفت: نم یدونید چقدر دلم سر هر دو تامون رو روی

 براتون تنگ شده بود!  

  

 بعد رو سر هر دومون رو بوسید. 
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 من و مهسان: ما بیشتر!  

  

از هماهنگ یمون خندید و سپس گفت: خب تعریف کنید... تو این 

 چهارسال

 چیشد؟ چی گذشت بهتون ؟ 

 یتالیا؛ بعد یه مدت کار نفس عمیقی کشیدم و گفتم: خیلی چیزها... برگشتیم ا

 پیدا کردیم، مشاور مد بودیم. تو کارمون موفق بودیم و درآمد خوبی هم

 داشتیم! همه چیز خوب بود... زندگِی خوبی درست کرده بودیم... دخترم، 

 پروانه به دنیا اومد... اون زندگ یمون رو قبل شادتر و زیباتر کرد...

 خالصه که همه چیز بر وفق مراد بود!  

  

 مامان: اگه همه چیز اینطور که م یگید، عالی بود، پس چرا برگشتید

 ایران؟ چه دلیلی داشت که خوشیها و زندگِی خوبتون رو ول کنید و



 بیایید جایی که براتون یادآور بدترین چیزهاست؟! 

  

 ای ن دفعه مهسان جواب داد: یه کارگردان بهمون پیشنهاد بازی تو فیلمش

فی لمنام هش براساس زندگِی خودمونه و نقش اصل  رو داد، فیلمی که

 یهاش 

 هم خودمون!  

 مامان با تعجب گفت: چی؟ یه فیلم از رو زندگی خودتون؟!  

  

 من: آره، کارگردان برادرزاده آیلینه و داستان زندگی ما رو هم آیلین براش

 تعریف کرده. 

  

 یعنی چی؟ آیلین کم مونده بود از تعجب شاخ بیاره! با تعجب بیشتری گفت:

 دیگه کیه؟ یه غریبه چرا باید داستان زندگی شما رو بدونه؟ 
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مهسان: مامان، آیلین همون خانمِی که شمارهش رو از گوشیمون 

 برداشتید

 و باهاش بهش زنگ زدید تا حال و وضعیت ما رو ازش بپرسید. مدیر

طرا حهای شرکت پناه هم هست و از همون روزی که استخدام شدیم 

 اهاش ب

 آشنا شدیم؛ خیلی باهامون صمیمی بود و بعد یه یه مدت هم حسابی با هم

 دوست شدیم. هم دوست ما بود و هم دوست ... 

 حرفش رو ادامه نداد که مامان یک تای ابروش رو باال داد و گفت: هم

 دوست کی ؟ 

  

 مهسان سرش رو پائین انداخت و با لحن آرومی جواب داد: پسرا! 

  

 دوم پسرا ؟ مامان: ک

  

 مهسان: رادوین و.. رامسین!  



  

 هر دو با نگرانی به مامان نگاه م یکردیم تا عکس العملش رو ببینیم. 

 نباید درموردش چیزی م یگفتیم... لعنتی!  

  

 مامان سرش رو تکون داد و گفت: که اینطور! فقط نگید که بازی تو

 فیلمش رو قبول کردید ؟ 

  

 #تاوان_ب یگناهی 

  126رت_#پا

 #نازی  

  

  

  

این دفعه هر دو سرهامون رو پائین انداختیم که مامان خنده عصب یای 

 کرد
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 و گفت: شما دو تا هیچوقت درست نم یشید! 

  

 من: ما باهاش قرارداد بستیم مامان، نم یتونیم زیرش بزنیم؛ فعالً داریم زیر 

 یم. نظر خودش آموزش م یبینیم تا برای بازی تو فیلم آماده بش

  

 مامان: اسمش چیه؟ اون کارگردان رو میگم ... 

  

 مهسان: کاران ِکلین ی 

  

 مامان: ایتالیای یاِی؟  

  

من: دورگ هست، پدرش ایرانی و مادرش ایتالیایِی؛ خودش تو ایتالیا به 

 دنیا 

 اومده و بزرگ شده. گاهی برای دیدن عمهش، آیلین، میاد ایران.  



  

 یرون داد و گفت: بهش اعتماد دارید؟ چجور آدمیه؟مامان کالفه نفسش رو ب

 با قصد و نیت بهتون نزدیک نشده باشه!... 

  

 مهسان: اون آدم خوبِی مامان! تنها قصدش هم این بود که ما دوقلوییم و به

 درد نقش اصلی بودِن فیلمش م یخوریم، برای همین بهمون پیشنهاد داد.

 امه رو خوندیم و بهش گفتیم،خودش هم ما رو نم یشناخت، وقتی فیلمن

فهمید، اون هم مثل ما شوکه شده بود! بعد گفت که آیلین عم هش هست 

 و 

 داستان زندگی ما رو براش تعریف کرده. 

  

مامان دست گذاشت رو شون ههای هر دو تامون و با نگرانِی مادران 

 های،

 رد گفت: دخترا، شما یه بار شکست خوردید... یاد آد مهای اشتباهی وا

 رابطه شدید که آینده و زندگِی رویای یای که م یتونستید داشته باشید رو
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 خراب کردن... خوردنتون کردن... خیلی اتفاقات براتون افتاد... غم و

 سختی رو دیدید و تحمل کردید... خیانت و طرد شدن دیدید... حرف و

 سرها و حدیث شنیدید... عشق رو با تمام وجودتون تجربه کردید... از درد

 مشکالت گذشتید... بس نیست ؟ 

اینا رو نم یگم تا رو زخ متون نمک بپاشم تا خون به دلتون کنم، چون من 

 یه

 مادرم و دوستتون دارم، هیچوقت بد یتون رو نم یخوام! برای این میگم

 که یادآور و درس عبرت بشه تا دوباره اون اشتباهات رو تکرار نکنید...

 سیب دیدید، هم جسمی و هم روحی، احساساتمون شما به اندازه کافی آ

 لگدمال شد! دیگه نباید بزارید بشه... نباید بزارید گذشته تکرار بشه ... 

 با بازی تو این فیلم قطعاً همه اون چیزهایی رو که با اون پسرا تجربه

 کردید، دوباره تجریه خواهید کرد، ولی این دفعه با دو تا غریبه که این

 نیست!  اصالً درست 

 شما احساساتی هستین، ظریف و شکننده هستین، تکرار اون خاطر هها و 



 عاشقونهها، نابودتون م یکنه، تمام حسهای خفتهتون رو بیدار میکنه و

 شما رو به جنون م یکشه! ... 

  

 سرم رو پائین انداختم و به فکر فرو رفتم... مامان درست میگفت، ما

، زود م یرنجیدیم و اش کمون احساساتی بودیم، شکننده بودیم

درمیومد!... اگه تو فیلم بازی م یکردیم، گند م یزدیم تو هر صحن 

 هش، آخرش هم کاران

 مثل چی پشیمون م یشد و با تأسف قرارداد رو ف سخ میکرد!  

 کاش یکم محکم و منطقی بودیم!... 

 البته منطق داشت مهااا... ولی خب... 

ما که همه تصمی مها، انتخابها و استفاده ازش رو بلد نبودیم! 

 کارهامون،

 از روی احساس و شوق و ذو قهای بچگونه بود! اینم روش... 

 اما نه.. نمیشه؛ با همون کارها و تصمیمات گند زدیم به زن دگیمون،
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بخاطر همو نهاست که االن وض عمون اینه، بخاطر همو نها اون همه 

 بال

 باید اینجوری باشه، نباید اینجوریسرمون اومد و بدبختی کشیدیم! دیگه ن

 پیش بره! ... 

 تازه داریم زندگ یمون رو م یسازیم، نباید دوباره گند بزنیم بهش! 

  

با کالفگی از این همه کشمک شهای ذهنی و دودلی، گفتم: نم یدونم 

 مامان،

 ما به کاران قول دادیم، زیر اون قرارداد رو امضا کردیم و قبول کردیم که

 ون فیلم باشیم و بازی کنیم؛ نمیتونیم که یهو زیرش بزنیم... تا آخر ا

  

 مامان: من نظرم رو گفتم، دیگه تصمیم با خودتونه. مثل قبل بچه نیستید که

 بگم خودشون متوجه نیستن، نمیفهمن، و براتون تصمیم بگیرم؛ بیست و

 هشت سالتونه، دیگه بزرگ شدید و خودتون م یتونید برای زندگ یتون

 م بگیرین! تصمی



  

 گون هش رو بوسیدم و گفتم: مرسی مامان!  

  

 لبخندی زد و گفت: خیله خب دیگه، وقت خوابه. 

  

 مهسان با ذوق گفت: مامان میشه امشب با ما بخوابی؟!  

  

 مامان با تعجب نگاهش کرد که گفت: لطفاً.. خیله وقته کنار هم نخوابیدیم؛ 

 من و تو و مستانه.  

  

 گفت: چشم، پاشید دیگه . لبخندی زد و 

  

 اومدیم پاشیم که همین لحظه صدای "هین" کشیدِن وحشت زد های رو 

 شنیدیم؛ با تعجب سر چرخوندم که دیدم مستانه وحشت زده دستش رو
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 گذاشته رو دهنش داره بد بد نگاهمون میکنه! 

  

 با تعجب یک قدم به سمتش برداشتم و گفتم: پروانه!  

 و رو به مامان گفت: چیکالسون تلَدی زنیته؟ مامان  که چند قدم عقب رفت

 من با لوح خدابیاملز پاپا هم نم یخوافید، چیکالس تلَدی که م یخوات با تو

 بخوافه؟! 

 (چیکارشون کردی زنیکه؟ مامان من با روح خدابیامرز بابام هم 

 نم یخوابید، چیکارش کردی که م یخواد با تو بخوابه؟! ) 

  

 ی #تاوان_ب یگناه

  127#پارت_

 #نازی  

  

  



 کپ کرده نگاهش م یکردیم... 

 این بچه این حرفها رو از کجا درمیاورد؟! 

 دیگه منم اینطوری نبودم... نه واقعا نبودم... به من نرفته! نرفته حاجی!  

 مثل اون بابای .... 

 استغفرهللا! فحش نده مستانه! 

  

عم هی نداشتته، با  مهسان: اینا رو از کجات درمیاری بچه؟ زنیکه

 مامانی

 درست حرف بزن! اون مادربزرگته. 

  

 پروانه تخس، زبونی براش درآورد و گفت: یعنی میدی عمه ندالم؟ الله و

 مامانبزلگ هم نداستم ولی یهو دومدن، عمه هم میاد پس! به تو ته ته که

 تی تیجلی حلف م یسنم؟ مامان منو افغال تلده زنیته!  

 ؟ خاله و مامان بزرگ هم نداشتم ولی یهو اومدن، پس(یعنی عمه ندارم

 عمه هم میاد! به تو چه که با کی چجوری حرف میزنم؟ مامان منو اغفال
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 کرده زنیکه)! 

  

 با پایان حرفش، من و مامان زدیم زیر خنده ولی مهسان، همچنان با اخم 

 منجوابش رو م یداد: اون اغفاله که افغال بچه جون! خاله هم داشتی و 

 بودم، مامان بزرگ همیشه بود فقط یه مدت ازش دور بودیم، حاال که

 برگشتیم پیشش نباید اذیتش کنی، زود ازش معذرت خواهی کن! عمه

 نداری ولی یه عمه بابا داری از اوناش! استغفرهللا! 

  

 پروانه: من عمه ندالممممم! بفهم نفهم! 

  

رد: بسه دیگه، نو هم مهسان باز خواست جواب بده که مامان مداخله ک

 رو

 اذیت نکن دختر!  

  



 و بلند شد رفت سمت پروانه، خواست بغلش کنه که پروانه چند قدم عقب 

 رفت؛ همونطور که دلم رو گرفته بودم و میخندیدم، بلند شدم رفتم سمتش

 و بغلش کردم و با اشاره به مامان، گفتم: عزیزم این مامان من و مامان 

 ذیتش کنی! اون مهربونه!  بزرگ توئه، نباید ا

  

 با تردید با مامان نگاه کرد و گفت: وادقا؟ً  

 (واقعا؟ً)  

  

 من: آره دخترم، واقعاً  

  

 دستهاش رو به سمت مامان دراز کرد که اونم با خنده بغلش کرد و لپش

 رو بوسید. 

 هر چند که پروانه لپ نداشت... فقط دو تا چشم در شت مثل جغد داشت

 زیت انداختن تو همچین مواقعی! برای پارا
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 دوست داشتم دختری داشته باشم که تپل و لپی و موفرفری باشه، با 

 چشمهای تیلهاِی مشکی و ل بهای کوچولو! 

 وییی! فکر بهش هم باحال بود!  

 ولی پروانه کامالً برعکس بود... مو روشن و چشم رنگی! لپهاش هم کم 

 !  بودن اما باز هم تمام هستِی من بود

 زیبا بود، شیطون بود، دوست داشتنی بود! 

 پروانه نظیر نداشت از نظر من... به نظرم از اون چیزی که م یخواستم هم 

 زیباتر بود!...  

  

 اون شب پروانه نذاشت پیش مامان و مهسان بخوابم و مجبورم کرد کنار

 خودش بخوابم. 

 دخترکم عادت داشت هر شب با الالیی گفتنهام بخوابه! 

  
 

  



 تو آشپزخونه، پشت میزی که وسطش قرار داشت نشسته بودم و داشتم

 سبزی پاک میکردم؛ مامان م یخواست آش نذری درست کنه و پروانه هم

 از صبح ما رو دیوونه کرده بود که آش چجور غذایِی و چه طعمی داره؟!  

 بهشدر نهایت مهسان کتاب آشپز یای که تو قفسه کتابخونه داشتیم رو داد 

 تا طرز درست کردن و ظاهرش رو ببینه و بشناسه تا دست از سرمون 

 برداره و همینطور هم شد. 

 پروانه چیزی از غذاها و سن تها و رسم و رسون ایرانی نم یدونست، فقط

 زبان فارسی رو بلد بود که اون رو هم به پیشنهاد مهسان، هر دو از بچگی 

  باهاش صحبت کردیم و بهش یاد دادیم. 

 نم یدونم چرا اینکار رو کردم... اون موقع مطمئن بودم که هیچوقت 

 برنم یگردم ایران و تا ابد همونجا، تو ایتالیا زندگی م یکنم؛ اما .. 

 نم یدونم... فقط دلم م یخواست دخترم این زبون رو یاد بگیره و بتونه

 باهاش صحبت کنه! 
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 _وای مامان خسته شدم! 

  

 خودم اومدم، مثل همیشه داشت غر میزد. با صدای مهسان به 

 مامان هم که انگار کالفه شده بود از دستش، با اخم گفت: باشه، پاک نکن،

 برو بشین پا همون گوشیت!  

  

 مهسان هم که انگار منتظر همین حرف بود، سریع رفت . 

 آروم خندیدم و چیزی نگفتم. 

  

! یه سبزی پاک نم مامان: وای خدا... آخه دختر هم انقدر ب یعرضه؟

 یکنه،

 یه کمک به مادرش نمیکنه! 

  

 من: من که دارم پاک م یکنم برات مامان جونم! 

  



 با مهربونی گفت: قربونت برم! 

  

 _اِ خدا نکنه مامان!  

  

 لبخندی زد. 

  

 انگار همه چیز برعکس شده بود، قبالً من بودم که همیشه غر م یزدم و 

 م، حاال مهسان اینطوری شده بود؛ یادمه قبالً سعی داشتم از زیر کار در بر

 حرف گوش کن بود و همیشه اون همه کارها رو انجام میداد و کمک

 مامان م یکرد . 

 دیگه اون مهسان قبل نبود، دیگه اون دختر آروم و سر به زیر نبود،

 پرخاشگر و عصبی شده بود، زود از کوره در م یرفت و عصبانی م یشد ،

  مثل قبل نبود!
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  ............................... 

  

 مهسان*** 

  

 کنار پروان های که سرش تو کتاب آشپزی بود، رو مبل نشستم. 

 گوشیم رو روشن کردم و رفتم تو پیامها، از نسترن و دلناز کلی پیام

 داشت، مشغول جواب دادن بهشون بدم که تماس اومد باال، رادوین بود. 

  

 اط و جواب دادم: چی میخوایی ؟ بلند شدم رفتم تو حی

  

 _چه خشن! چیزی شده؟ 

  

 _نه، فقط یکم اعصابم خورده! 

  



 _چرا؟  

  

 _همینجوری 

  

 _همینجوری؟ 

  

 _همینجوری 

  

 _واقعاً همینجوری؟ دقیقاً چجوری؟  

  

 خندیدم و گفتم: همینجوری 

  

 ! چه خوب شد زنگ زد... بعد از اون اعصاب خوردی، خندیدم، به لطفش
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 _نه جدی چجوری؟ چجوری همینجوری؟ 

  

 #تاوان_ب یگناهی 

  128#پارت_

 #نازی  

  

  

 با خنده اسمش رو کشیده گفتم: راادوین! 

  

 اونم خندید و جواب داد: جاندلم؟! 

  

 _میایی دنبالم؟ م یخوام برو بیرون. 

  

 _ای به چشم، سه سوته اونجام!  



  

ی دیگه اونجا _اونجا نه، خون همون نیستیم... یعن

 نیستیم! 

  

 با تعجب گفت: یعنی چی؟ پس کجا میمونید؟ 

  

 _خونه مامانم!  

  

 چند دقیقه صدایی ازش نیومد تا گفت: مگه... مگه آشتی کردین؟! 

  

 _آره، حاال ماجرا داره... برات تعریف میکنم. 

  

 _باشه، همونجا بیام دنبالت؟ 

  

 ، اصالً حال و حوصله یه ممکن بود مامان بفهمه و باز دردسر بشه
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 ماجرای دیگه رو نداشتم، پس گفتم: نه، یه کوچه باالتر وایسا خودم میام. 

  

 _باشه پس، رسیدم بهت زنگ م یزنم . 

  

 _باشه، خداحافظ . 

  

 _خدانگهدار. 

  

 و قطع کردم.  

  

 من چم شده بود؟ امروز ی هجور دیگه شده بودم، شاید هم از قبل بودم و

 م! نم یدونست

 منی که همیشه تو کارها کمک و کنار مامان بودم، حاال از زیرش شونه

 خالی کردم... منی که هیچوقت به مامان "اوف" و "خسته شدم" و "نه و



نم یخوام" نگفتم، حاال جلوش اخم م یکنم و کارم رو نصفه ول م 

 یکنم!...

 واقعاً چم شده بود؟  

 ها به من نمیومد!  این ب یاعصاب یها و زود از کوره در رفتن

  

 آهی کشیدم و برگشتم برم تو خونه که مامان چشم تو چشم شدم . 

  

 وای خدا!  

 نکنه حرفهام رو با رادوین شنید؟! 

 اینجا چیکار میکرد؟ 

 لبخند ساختگیای زدم و گفتم: برای چی اومدی بیرون مامان؟ سبز یها 

 تموم شد ؟ 

  

 اه کردم که گفتم بزرگ شدید،سرش رو با تأسف تکون داد و گفت: اشتب
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میتونید برای خودتون و زندگ یتون، تصمی مهای عاقالنه و منطقی 

 بگیرید!

 شما همون دخترهای بیعقل و ساده دلی هستید که بودید! هیچ تغییری

 نکردید، فقط اون مستانه یه شکم زائیده و سنتون چهار سال رفته باالتر! 

  

 با بهُت لب زدم: مامان!  

 گمشو از جلو چشمام که نم یخوام ببینمت مهسان، شما دو تا مامان:

 هیچوقت درست نمیشید، هیچوقت عاقل نم یشید، بزرگ نم یشید!  

  

 با درموندگی چشمام رو روی هم فشار دادم؛ من باید چیکار میکردم؟ 

 حرف و حدیثهایی که قرار بود از چند روز دیگه شروع بشه، رفتارهای 

 ی عمه خانم و آروشا به رادوین و رامسین و نگرانیمزشت و گیر داد نها

 از بابت مستانه، کال سهای آموزشی و بازی تو فیلم، عصبی بودنم، حس

 عشق غیر قابل وصفی که به رادوین داشت و به هیچ وجه نم یتونستم ازش



 دست بکشم، عذاب وجدانی که از حرفهای دیشب مامان گرفته بودم و

رو با رادوین بفهمه، من باید با اینا چیکار ترسم از اینکه رابط هم 

 میکردم؟ 

 این همه درگیری فکری و احساسی و مشغله، چه باید م یکردم؟ 

  

 سعی کردم براش توضیح بدم: ببین مامان من ... 

 نذاشت حرفم رو ادامه بدم و داد زد: بهتتت میگمم گمشووو مهسااان از

 جلوو چشمااممم! 

  

 ن یهوییش، پرید باال و ناخودآگاه چند قدم عقب رفتم. شونههام از این داد زد

  

 این رفتارها به مامان نمیومد، اون عصبی و پرخاشگر نبود، داد نمیزد،

 تو خودش نم یریخت، هیچوقت اینطوری مثل یه طوفان خاموش نم یشد ،

 چش شده بود ؟ 
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 انگار امروز هم همون ی هچیزیمون شده بود! ... 

  

 از تو خونه بیرون اومد، با دیدن منی که مثل گربه همین لحظه مستانه

 عقب پریده بودم و مامانی که حتٰی نگاهم هم نم یکرد و رنگش به سرخی 

 میزد، با تعجب گفت: چیزی شده؟ 

 مامان پوزخندی زد و گفت: از خواهرت بپرس، از این سطیله!  

  

،گرد شد چشمهای مستانه با شنیدن لفظ "سطیله" ی مامان، خطاب به من 

 و

 گفت: چی؟ چی شده؟  

  

 این دفعه مامان با خشم نمایانی داد زد: دیگه چی میخواستی بشه ؟ 

 به من اشاره کرد و ادامه داد: خانم هنوز با اون پسره از خدا ب یخبر 

محرمه و صیغ های که م یخواستم صد سال سیاه خونده نشه، باطل نشده، 

 با



 یزاره !  یه پسر دیگه حرف م یزنه و قرار م

  

 #تاوان_ب یگناهی 

  129#پارت_

 #نازی  

  

 خشک شدم... 

 صیغه... صیغه محرمیتی که شب خواستگاری بینمون خونده شد، من و

 رادوین، مستانه و رامسین، اون صیغه هنوز... هنوز باطل نشده و این

 یعنی شبی که بهمون تجاوز کردن، در واقع محرم بودیم! ... 

 اون بچه حرومزاد های نبود که بقیه م یدیدن، پدر وپروانه... پروانه 

 مادرش بهم محرم بودن!... 

 و من... من هنوز محرم رادوین بودم!...  
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 مستانه با بهُت نگاهم کرد که سرم رو به نشونه "منفی" تکون دادم؛ من 

 اهل هرز پریدن و با این و اون تیک انداختن نبودم، تنها مردی که  تو

 هست و شاید... شاید خواهد بود، رادوینه! یک بار عاشق شدم زندگیم بود،

 و جزاش رو هم دیدم، دلم رو باختم و نمیتونم دست بکشم، نم یتونم

 فراموشش کنم، نم یتونم، ولی با یه کس دیگه.... غیرممکنه! 

 کاش م یشد اینا رو به مامان بگم، اما م یدونم که نمیشه، چون درکم

باور نم یکنه و باز هم با اون منطق نابود کنند  نم یکنه، احساساتم رو

 هش ،

 فقط سرزنشم میکنه! 

  

 مستانه: مامان، هیچی اونطور که فکر میکنی نیست، مهسان با... با همون

از خدا ب یخبری که میگی قرار گذاشته، نه کس دیگ های! مهسان اهل 

 هرز

 این حرفها  پریدن نیست، خواهر من از گل پاک تره! شما مادرشی، نباید

 رو بهش بزنی مامان جان!  



  

 مامان رسماً خشکش زد، حق داشت... اینکه من دوباره با رادوین حرف 

 بزنم، غیر قابل باور بود، حداقل برای مامان! اونم بعد اون بالیی که سرم 

 آورد و بالهای بعد یای که بخاطرش سرم اومد!... 

  

 ؟ او.. اون؟ رادوین پناهی؟با شوک گفت: چ.. چی؟ با.. با همون پسر

 همونی که بهش تجاوز کرد؟!! 

  

 جمله آخر حرفش رو داد زد که دس تهام رو روی گو شهام گذاشتم و

 بغضم شکست!...  

 به سمتم اومد، بازوهام رو گرفت و با گریه گفت: تو چیکار کردی؟ تو

چیکار کردی مهسان؟ م یخوایی بازم بهت خیانت کنه؟ دلت رو ب شکنه 

 و

 ول کنه بره، آره؟ این رو م یخوایی؟ تو.. تو چرا نم یفهمی؟ چرا متوجه

 نم یشی؟ چرا مهسان؟! 
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 با گریه گفتم: مامان من... من... 

  

 نتونستم حرفم رو ادامه بدم که بازوهام رو تکون داد و گفت: تو چی

 مهسان؟ تو چی؟ ِد حرف بزن، تو چیکار کردی؟ با خودت، با دلت، با 

 یکار کردی مهسان؟! زندگیت چ

  

 بس بود... بس بود هر چی ساکت موندم و چیزی نگفتم... بس بود هر چی 

 گذاشتم مامان بخاطر احساساتم بهت سرکوفت بزنه و وادارم کنه کاری رو

 که دوست ندارم، انجام بدم... دیگه بس بود!.. 

  

 خودم رو عقب کشیدم و گفتم: من عاشقم! این رو بفهم، من عاشقم!  

 منو بفهم، برای یه بار هم که شده دخترات رو بفهم و احساسشون رو 

درک کن! تو، تویی که عشق رو با تمام وجودت تجربه کردی، چرا... 

 چرا



 نم یتونی ما رو درک کنی؟ چرا مامان؟! بگو چرا؟ 

  

یهو دست مامان بلند شد و در کسری از ثانیه زو گون هم فرود اومد؛ زد 

 تو

 گوشم!  

 ده هیستریک، اشکام رو پس زدم و گفتم: بزن، فقط همین رو بلدی؟با خن

 فقط میتونی بزنی و زور بگی! وادارمون میکنی به کارهایی که برخالف 

 حس و عالقهمونه! بزن، راحت باش... جز این کاری نم یتونی بکنی!  

  

 دومین سیلی رو هم زد تو گوشم! 

 خندیدم... مثل دیوون هها!  

 وونه شده بودم!  واقعاً هم دی

  

 با دو رفتم داخل خونه، شال و مانتوم رو از روی جالباسِی کنار در 

 برداشتم و پوشیدم؛ سریع از خونه بیرون رفتم و گفتن "من میرم" به سمت
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 در رفتم که با "کجا" گفتن مستانه، متوقف شدم . 

برگشتم سمتش و با لبخند گفتم: پیش همون از خدا ب یخبری که بیشتر 

 از

 هر کسی تو این دنیا درکم م یکنه و م یفهمتم! 

  

 و بدون اینکه منتظر حرفی از جانب اون یا مامان باشم، خارج شدم و در

 حیاط رو هم پشت سرم بستم. 

  

 #تاوان_ب یگناهی 

   130#پارت_

 #نازی  

  

  

 آهی کشیدم و راه افتادم. 



 زنگ نزده بود، حدس نم یدونستم رادوین رسیده یا نه؛ از اونجایی که بهم

 میزدم که هنوز نرسیده باشه . 

  

 حدسم درست بود... 

 به اطراف نگاه کردم، کسی نبود. 

 همین لحظه صدای بوق ماشینی رو شنیدم، برگشتم که دیدم ماشین رادوینه؛

 لبخند تلخی زدم؛ به سمت ماشین رفتم و سوار شدم. 

  

 با دیدنم، رو بهم گفت: خوبی؟ 

  

 کج کردم و گفتم: خودت چی فکر میکنی؟  گوشه لبم رو

  

 چند لحظه خیره نگاهم کرد، سپس گفت: میخوایی حرف بزنیم؟ 
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 سرم رو روی پشتی صندلی گذاشتم، چشمهام رو بستم و گفتم: آر ه 

 چیزی و نگفت و حرکت کرد. 

 واقعاً نیاز داشتم با یکی حرف بزنم، درد و دل کنم؛ یکی که طرز تفکرش 

 اشه و بتونه درکم کنه!... مثل خودم ب

 نم یدونستم رادوین اون آدمه یا نه، چون تا حاال هیچوقت پیش نیومده بود

 که با جدیت درمورد تفکرات، خواست هها و عالیقم، باهاش حرف بزنم؛

 حرفهامون قبالً کلکل و  شوخی بود، بعد یکم غم و دردسر اضافه شد ولی 

 یراً هم اون  منطقی حرف میزد چرت و پرت گفت نهامون سرجاش بود، اخ

 و من قانع بشو نبودم! 

 اصالً درست بود درمورد اتفاقات تو خونهمون باهاش حرف بزنم و از

 عقاید و صحب تهای مادرم بگم؟ درست بود؟ 

 نم یدونستم... اما م یدونستم که الزمه با یکی حرف بزنم و خالی بشم، یکی

 ادوین اینکار رو م یکرد یا نه، ولیراهنماییم کنه، قانعم کنه، نم یدونم ر

 باید حرف میزدم. 



 با توقف ماشین، چشمهام رو باز کردم و صاف نشستم که دیدم جلو یه

 کافهایم. 

  

 _پیاده ش و 

  

 و خودش اول پیاده شد؛ منم به تبعیت ازش پیاده شدم و در ماشین رو بستم. 

 بودن و زیاد شلوغبا هم رفتیم داخل کافه؛ فقط چند تا دختر و پسر توش 

 نبود. 

 پشت یه میز دو نفره تو گوش هترین قسمت نشستیم . 

  

 _چی میخوری؟  

  

 _هیچی

 _نم یشه، باید یه چیزی بخوری! 
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 میدونستم که اگه نخوام هم یه چیزی به میل خودش برام سفارش میده، 

 پس گفتم: پس یه قهو ه 

  

 ر دومون قهوهسرش رو تکون داد و گارسون رو صدا زد، برای ه

 سفارش داد . 

 بعد رفتن گارسون، رو بهم گفت: خب، نمیخوایی بگی دلیل این چشمهای

 خیس و حال بدت، چیه؟ 

  

 دستی به زیر چشمهام کشیدم و گفتم: با مادرم دعوام شد!  

  

 با تعجب گفت: دعوا برای چی؟ مگه نمیگی تازه آشتی کردین؟ 

 له و دختر خالهم، تازه آشتی کردهآهی کشیدم و گفتم: چرا، با وساطت خا

 بودیم، ولی امروز دوباره همه چیز بی نمون بهم خورد!... 



  

 _چرا؟  

  

 سرم رو پائین  انداختم و جواب دادم: صبح که داشتم باهات حرف میزدم و

 میخواستم با هم بریم بیرون، مامانم حرفهامون رو شنید، البته نفهمید که

 سر غریبه قرار گذاشتم و حسابی عصبانی شد!تو بودی، فکر کرد با یه پ

 هر چی سعی کردم قانعش کنم... هم بحث باال گرفت و. .. 

  

 شونه باال انداختم؛ خودش م یتونست حدس بزنه بعد چی شد. 

 بحث باال گرفت و زد تو گوشم!... 

  

 _خب فکر نمیکنی حق داشته؟ 

  

 چی؟ حق؟ حق داشته در کسری رو ثانیه چشمهام گرد شد و با تعجب گفتم:
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 بزنه تو گوشم؟ کلی حرف بارم کنه و بگه از جلو چشمام گمشو؟ حق داشته

 رادوین؟! 

  

 شونه باال انداخت و با گره کردن دستهاش توهم، گفت: دیده جلوش داری

 با یه پسر غریبه حرف م یزنی و قرار میذاری، به نظرت حق نداشت 

 ده، باید بهش توضیح بدی کهعصبانی بشه؟ مادرت فقط دچار سوءتفاهم ش

 هیچ قرار و مداری با یه غریبه نذاشتی و اون به اشتباه قضاوتت کرده! 

  

 پوزخندی زدم... 

 نم یفهمید... نم یفهمید که مامان گوشش به این حرفها بدهکار نیست و

 هیچوقت حاضر نمیشه توضیحات من رو بشنوه!... 

  

 ، برای مادرم تو یا هر پسر _اینکار رو بکنم هم چیزی تغییر نم یکنه

 دیگهای، با هم فرق ندارید، از نظر اون، برای من همه غریبه هستن و



 نباید با هیچکدوم حرف بزنم!... 

 اون عقاید خاص خودش رو داره که... که اصالً با طرز من و مستانه جور 

 در نمیاد! 

  

گاهم با چشمهای ریز شده و ابروهایی که نامحسوس گره خورده بود، ن

 کرد

 که گفتم: نه درمورد چیزهایی که فکر میکنی! اون ما رو درک نم یکنه،

 نم یفهمهتمون! دغدغ هها و مشکالت با اون فرق داره... مامانم با همین

 مشکل داره، به جای راهنمایی، عصبانی میشه و داد و بیداد راه میندازه!

 فقط بحثدر هیچ شرایطی سعی نم یکنه توضیحاتمون رو گوش کنه و 

 میکنه! 

  

 اون گره بین ابروهاش باز شد و گفت: برای همینه که همیشه ازش پنهون

 کاری میکنید و درمورد کارها و چیزهایی که براتون پیش میاد، چیزی

 بهش نم یگید؟ 
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 سرم رو تکون دادم.  

 رادوین هم فهمیده بود، چون تر سمون رو دیده بود اون روزها که بهم

مامان شمار هش رو روی گوشیم دید، گوشی رو  زنگ زد و وقتی

 شکست

 و بعد یه دعوای اساسی، از خونه بیرو نمون کرد! ... 

 تر سمون رو دیده بود وقتی که قرار بود با خودش و رامسین بریم پیش

 مامان و بهش توضیح بدیم که دچار سوءتفاهم شده و هیچی اونطور که

 فکر میکنه نیست!... 

  

 ب یگناهی:" ویرایش "تاوان 

 #تاوان_ب یگناهی 

  131#پارت_

 #نازی  



  

  

 خیره بهم، گفت: مهسان من مادر نداشتم، یعنی بود و نبودش فرق نم یکرد؛

 هیچوقت طعم مهر مادری رو نچشیدم، هیچوقت نگران یهاش رو برای

خودم ندیدم، هیچوقت ناز و نواز شهای مادران هش رو ندیدم، ولی تو 

 دیدی،

 ری که دوستت دا ره و همیشه نگرانت میشه، بهت اهمیتتو مادری دا

 میده و نم یخواد زندگیت به تباهی کشیده بشه! این بزرگترین نعمتی هست 

 که یه آدم م یتونه داشته باشه، باید قدرش رو بدونی! 

  

 نداشت.. رادوین مادر نداشت... 

 سرم رو پائین انداختم... 

ادری که هیچوقت مادران ههاش زندگی اون سخت بود، خیلی سخت... م

 رو

 خرجش نکرد، پدری که ازش فقط کتک و دعوا دید، نامادریای که به
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 جای پر کردن نقش مادر، فقط تحقیرش کرد و آزارش داد، دوس تهایی که 

 فقط مسخرهش کردن، همسایههایی که ترحمهاشون هم پر از تحقیر و

 تمسخر بود! ... 

 ان رو نم یدون ستم، چون داشتمش!  رادوین راست میگفت، من قدر مام

 آدم تا یه چیزی رو از دست نده، قدر رو نم یدونه، نم یتونه درک کنه که

چقدر باارزش بوده..! مخصوصا که اون یه کسی مثل مادرش 

 باشه!...  

 مامان همیشه نگران ما م یشد، همیشه هوامون رو داشت، بخاطر هم خیلی

صب حهایی که خودش م یبردمون  چیزها رو تحمل کرد و دم نزد، چه

 در 

 مدرسه و دوباره میومد دنبا لمون، چه روزهایی که بخاطر در سهامون

 کلی باهامون سر و کله م یزد تا یاد بگیریم، تموم عمر و جوانیش رو

 صرف تربیت و رسیدن به ما کرد!.. 

 مادر خیلی باارزشه، خیلی! 

 ولی مامان ما فرق داشت... 



  

 یدونم رادوین، م یدونم که دوستم داره و نم یخواد اتفاق _من قدرش رو م

 بدی برام بیوفته؛   مشکل اینه که درکم نمیکنه، حرفهام رو گوش نم یده،

 همیشه حرف خودش رو م یزنه و وادارم میکنه کاری رو که نم یخوام،

 انجام بدم!... 

  

 رادوین آهی کشید و سرش رو پائین انداخت . 

 اره فکر م یکنه سرش رو به کدوم بیابون بذاره...؟! حدس میزنم االن د

  

 گارسون سفارشها رو آورد، روی میز گذاشت و رفت . 

 رادوین سرش رو بلند کرد، نگاهم کرد و با اشاره به قهوه که جلوم بود،

 گفت: بخو ر 

  

 برش داشتم و یه جرعه خوردم. 
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 ن فکر م یکنهیه حسی میگفت نباید باهاش در این مورد حرف میزدم، اال

 من یه دختر ب یمنطق و ب یفکرم که قدر مادرم رو نم یدونم و دارم زود

 قضاوت میکنم!... 

  

 با تردید صداش زدم: رادوین 

  

 سرش رو بلند کرد و گفت: بله ؟ 

  

 چرا جان نگفت؟!  

  

 _هیچی 

  

 _بگو، چی م یخوایی بگی؟ 

  



 _هیچی، مهم نیس ت 

  

 _بگو مهسان 

  

 م و گفتم: ازم ناراحتی؟ پوفی کشید

  

 ت کخندی زد، انگار حرفم براش خنده دار بود! 

 _ناراحت برای چی آخه؟ 

  

 آروم شون هم رو باال انداختم و گفتم: خب یهو ساکت شدی! 

  

به جلو متمایز شد و گفت: من ناراحت نشدم، فقط داشتم فکر میکردم. 

ضاوت م یکنم و _به اینکه من چقدر ب یمنطق و ب یفکر شدم؟ زود ق

 مثل

 قبل زود قانع نمیشم؟! 
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 آروم خندید؛ چیز خنده داری گفته بودم؟ 

  

 _تو اینطوری نیستی مهسان، تو همون مهسانی هستی که بودی! االن فقط

یکم ب یاعصابی چون نم یدونی مادرت فقط خوبی و صالحت رو م 

 یخواد،

واکنش نشون نه چیز دیگ ه؛ فکر میکنی چون به تماست با یه غریبه 

 داده،

 برای اینه که درکت نم یکنه! نه مهسان، اینطور نیست؛ مادرت بیشتر از

 هر کس دیگ های درکت م یکنه و نم یخواد که به فساد کشیده بسی!! 

  

 با تعجب گفتم: فساد؟!  

  

 _آره، فساد! اون فکر م یکنه تو داشتی با یه غریبه قرار میذاشتی و با 

 وم نیست کیَن و چیَن میگردی و اینطور داری بهآدمهای غریبه که معل



 سمت فساد و کارهای ناجور میری! 

 اون یه مادره، نم یخواد بچ هش پا به همچین راهی بذاره...! حساس شده 

 چون حس میکنه غرورش له شده، حس میکنه تو تربیتت مؤفق نبوده!  

  

 ابروهام پریده بود باال... 

 ودم نرسیده بود؟ چرا فکر نکردم که مامان راست میگفت... چرا به ذهن خ

 همچین حسی داشته؟  

 خاک تو سرت مهسان، خاک!  

  

 _من... من اصالً این به ذهنم نرسیده بود!  

  

خندید و گفت: اشکال ندار ه؛ فقط بهم قول بده که وقتی برگشتی خونه، 

 ازش

 معذرت خواهی کنی و بهش توضیح بدی! 
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 پوکر نگاهش کردم... 

 یقاً چی رو باید توضیح م یدادم ؟ دق

 آخه خدای درک و منطق، تو یا هر پسر دیگهای که باهاش حرف بزنم و

 بیرون برم، برای مادرم غریب هاید! واقعاً چطور باید توضیح م یدادم؟ 

 ما رو باش با کی اومدیم سیزده بدر! خدایا کرمت رو شکر! 

  

 یدم . لبخند مصنوع یای زدم و گفتم: باشه، قول م 

  

 _آفرین، حاال شدی دختر خوب!  

  

 خندیدم و گفتم: یعنی قبالً بد بودم؟!  

  

 _نه، خوب بودی االن خو بتر شدی!  

  



 ابروهام رو باال دادم و "آها"یی گفتم که سر تکون داد. 

  

باید ی هجوری از مامان عذرخواهی م یکردم و این ماجرا هم جمع م 

 یکردم ،

 بهش بگم رادوین بوده، به رادوین هم نمیتونستم چیزیقطعاً نم یتونستم 

 بگم، چون حدس م یزدم که م یگفت" باید با مادرت صادق باشی و"  ... 

  

 #تاوان_ب یگناه ی 

  132#پارت_

 #نازی 

  

  

  

 شخص سوم *** 
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 _آروشا صامت ی 

  

 با شنیدن نامش از زبان منشیای که پشت میزش نشسته و مشغول نوشتن

 ر دفتر بزرگ زیر دستش بود، برگه آزمایشش را در دست فشرد چیزی د

 و از روی صندلی سبز رنگ مطب بلند شده و به سمت اتاق پزشک رفت. 

 نفس عمیقی کشید و با زدن چند تقه به در، وارد اتاق شد. 

  

 پزشک که زنی جوان با چشمهای آرایش شده و موهای روشن بود، سربلند

 دی زد و با اشاره به صندلی کنار میزش، گفت: کرد و با دیدن او، لبخن

 _بشین عزیز م 

  

 آروشا نیز لبخند زد، هر چند مصنوعی و نشست . 

  

 خانم دکتر:  



 _آزمایشی که گفته بودم رو گرفتی؟ 

  

 آروشا سر تکان داد و برگه آزمایش را روی میز گذاشت؛ 

 _بله گرفتم.  

  

 برداشت؛ با دقت نگاهشان کرد . خانم دکتر "خوبه"ای گفت و برگ هها را 

 پس از چند دقیقه، روی میز گذاشتشان و چشمهایش را روی هم فشار داد . 

  

 آروشا با تردید گفت:  

 _چیزی شده خانم دکتر؟ 

  

 نم یدانست چگونه به او بگوید؛ آروشا را بخاطر بیماری مادرش که باعث

 که روحیهدیدارهای زود به زودشان میشد، میشناخت و میدانست 

 لطیفی دارد و ممکن است با دانستن بیماری وحشتناکش، ضربه بدی
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 بخورد . 

  

 آهی کشید... باالخره که باید م یگفت .. 

 دستهایش در هم گره کرد و با لحنی که سعی میکرد آرام و با مالحظه

 باشد، گفت:  

 _ببین عزیزم، متأسفانه تو.. تو 

  

 ست، با بیتابی پرسید: آروشا که فهمیده بود مسئله جدی ا

 _من چی خانم دکتر؟ 

  

 دل را به دریا زد و گفت: 

 _تو سرطان خون داری، متأسفم! 

  



منتظر واکنش آروشا بود که خشک شده نگاهش م یکرد 

 . 

 صدایش زد:  

 _آروشا .. 

  

 آروشا چیزی نگفت، فقط چند بار پشت سر هم پلک زد. 

  

 :  با نگرانی بیشتری، دوباره صدایش زد

 _آروشا جان.. 

  

 _ی.. یعنی دارم م یمیرم؟! 

  

 شوکه نگاهش کرد... نم یدانست چه بگوید .. 

 _نه خب.. نه .. 
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 آروشا با بغض گفت:  

 _دارم م یمیرم، درسته ؟ 

  

 دلش م یسوخت برای این دختر... دختری که هرگز سایه پدر باالی سرش

 غر نصیبش شده بود؛نبود و از مهر و محبت مادر، فقط قضاوت و غر

 مادری که مهربان یاش، اجبار کردن او به ازدواج بود! .. 

 دختری که دل باخته بود به آن انتخاب اجباری ،در حالی که او

 نم یخواستش و این ازدواج را صوری میدید!.. 

 دختری که هرگز حمایت و پشتیبانی برادرانش را حس نکرده بود و همیشه

 تنها بود!.. 

 وخت ... دلش م یس

  

 سرش را پائین انداخت و گفت: 



 _متأسفم!  

  

 _چ.. چقدر دیگه زنده م یمونم؟! 

  

 _نهایتش شش ما ه 

  

 آروشا چشمهایش را بست؛ قطره اشکی رو گون هاش چکید . 

عجیب بود اما او خوشحال بود... خوشحال از اینکه دارد م 

 یمیرد!.. 

 ز کرد.  لبهایش به آرامی کش آمد و چشمهایش را با

  

 #تاوان_ب یگناهی 

  133#پارت_

 #نازی  
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 خانم دکتر متعجب از لبخندش، گفت: 

 دکتر_م یخندی؟! 

  

 آروشا با حفظ لبخندش، سر تکان داد. 

 _آره، م یخندم . 

  

 خانم دکتر ت کخندی زد . 

 این دختر دیوانه بود، وگرنه کدام آدم عاقلی وقتی که خبر مرگش را

 م یزند و شاد میشود ؟ میشنود، لبخند 

 آروشا که متوجه تعجب و تمسخر او شده بود، گفت: 

آروشا_شاید به نظرتون من دیوونه بیام، اما این طور نیست؛ من 

 خوشحالم 



چون دارم از تمام قید و بندها و اجبارهای زندگیم، خالص م یشم. البته از 

 سرطان قبل درمورد بیماریم م یدونستم ولی شک داشتم که واقعاً 

 خون باشه، حاال مطمئن شدم . 

  

 خانم دکتر حیرت زده پلک زد؛ به راستی که این دختر چه کشیده بود و چه

اجبارهایی را متحمل شده بود که ای نگونه از مرگش، خوشحال م 

 یشد؟  

 با اینکه سا لهای زیادی بود که او و خانواد هاش را م یشناخت، هیچوقت

 ندیده بود.  غم و ناراحتی را بی نشان

 انگار آ نها عادت داشتند به پنهان کردن ناراحتیها و مشکالتشان و شاد

 جلوه دادن خو دشان. 

  

 _من.. من واقعاً نم یدونم چی بگم.. 

  

 آروشا چشمهایش را ی کبار باز و بسته کرد و گفت: 
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 آروشا_الزم نیست چیزی بگی عزیزم، همی نکه گفتی چقدر دیگه زنده

 بزرگی در حقم کردی؛ حاال م یتونم تو این شش ماه، میمونم، لطف

 کارهایی رو که همیشه دوست داشتم ولی هیچوقت نتونستم انجام بدم رو،

 بدون هیچ ترس و نگران یای که مجازات بعدش، انجام بدم . 

  

نم یفهمید که چرا دختر جوان و به ظاهر سرزندهای مثل آروشا، چنین 

 باید

 د و در این زمان، بخواهد برود دنبالاز خبر مرگش خوشحال شو

 آرزوهایش..! واقعاً دلیلش چه بود؟ ترس آروشا از اینکه کارهایی را که 

 دوست داشت را انجام نداده بود، بخاطر چه بود؟ آن مجازاتی که از ش 

 میگفت، چه بود که آ نگونه باعث ترس در این دختر شده بود ؟ 

  

 آهی کشید و گفت:  

 ن آروشا جان، من نم یدونم چه اتفاقاتی برات افتاده و چهخانم دکتر_ببی



اجبارهایی رو متحمل شدی که االن اینطوری از شنیدن همچین خبری 

 کههمه با شنیدنش، دنیا براشون تار م یشه، خوشحال شدی، نمیخوام هم

 بدونم و به اصطالح تو زندگیت دخالت کنم؛ فقط پیشنهاد میکنم حتماً به یه 

 راجعه کن و درمورد تر سها، سختیها و اجبارهایی که  روانشناس م

 میگی، باهاش حرف بزن و راهنمایی بگیر؛ این خیلی کمکت م یکنه. 

  

 آروشا خندید.. 

 حرفهای خانم دکتر در نظرش خنده دار بود.. 

 وقتی داشت به آرزویش م یرسید و میتوانست کارهایی که همیشه از

 هد، چرا باید پش تپا میزد و بیخیالانجامشان محروم بود را انجام د

 میشد؟  

به خودش، او در حال حاضر دختری شاد و آزاد، با رؤیاهایی که به 

 زودی

 به حقیقت م یپیوستند، بود؛ چرا باید روی آنها انگ دیوانگی م یچسباند؟ 
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 اون دیوانه نبود، هیچوقت نبود؛ فقط محروم بود، حبس بود. 

  

 گفته باشم! _فکر نکنم چیز خند هداری 

  

خند هی آروشا، با جمل هی خانم دکتر قطع شد. نفسش را بیرون داد و 

 دوباره

 لبخند روی لبش شکست گرفت؛ بعد گفت:  

 آروشا_ببخشید، متوجه نبودم.  

 من نیاز به روانشناس ندارم و حالم کامالً خوبه، ممنون بخاطر نگرانی و

 پیشنهادتون. 

  

 ار به جایی نم یبرد، شانهای باال انداخت وخانم دکتر که دید حرفهایش ک

 با ناراحتی گفت: 

 خانم دکتر_خیله خب، هر جور خودت صالح م یدونی؛ اما حداقل شیمی

 درمانی کن. 



  

 آروشا باز خندید.. 

 انگار این خانم دکتر نم یفهمید که او آرزویش همین بود و حاال که در دو

 ا بزند . قدمی رسیدن به آن است، نم یتواند پش تپ

  

 آروشا_من م یگم خوشحالم دارم میمیرم، بعد شما م یگی شیمی درمانی

 کن؟ 

 اگه دنبال درمان بودم که همون موقع که فهمیدم مریضم، دنبالش م یرفتم. 

 خیلی وقته که م یدونم، فقط آزمایش نداده بودم که دادم. 

  

   و خانم دکتر که حسابی از رفتارهای او گیج شده بود، گفت:

 خانم دکتر_اگه اون موقع که م یگی فهمیدی، م یاومدی، االن ممکن بود

 درمان شده باشی یا حداقل وقت بیشتری برای انجام کارهایی که م یگی،

 میتونستی داشته باشی؛ االن فقط شش ماه وقت داری.  
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 آروشا که از این بحث و دکتری که متوجه درد دلش نبود، خسته شده بود،

 آزمایش را از روی میز برداشت و بلند شد و گفت: برگ ههای 

 آروشا_بیخیال خانم دکتر، من و شما حرف هم رو نم یفهمیم؛ من نم یخوام 

 درمان بشم، برای انجام کارهام هم به اندازه کافی وقت دارم. دیگه م یرم،

 خداحافظ. 

  

 و ب یتوجه به خانم دکتر که صدایش م یزد، از اتاق خارج شد . 

 دی به منشی زد و خداحافظی کرد؛ سپس از مطب بیرون آمد و بهلبخن

 سمت ماشینش که جلوی مطب پارک کرده رفت . 

 سوار شد و بعد روشن کردنش، به مقصد خانه، حرکت کرد.  

  

 نگاهی به آزمایشش که روی صندلی کنارش بود، کرد؛ دوست داشت 

   زودتر به رامسین نشانش بدهد و عکس العملش را ببیند.



  

 #تاوان_ب یگناهی 

  134#پارت_

 #نازی  

  

  
 

  

 شب بود و همگی پشت میز، مشغول صرف شام بودند . 

 نگاه زیر زیرکی آروشا، به رامسینی بود که مثل همیشه، آرام و متانت

 غذایش را م یخورد . 

  

 هیچوقت فکر نمیکرد عاشق اویی بشود که تمام عمر، "داداش" صدایش

 زده بود.  

  

 فه مصلحتیای کرد و رو به او، گفت: رامسین جان میشه اون نمکدونسر
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 رو بدی؟ 

  

 رامسین بدون حرف، نمکدان را که کنار دستش بود را برداشت و جلوی

 آروشا گذاشت . 

  

 آروشا_ممنون. 

 و رامسین به سر تکان دادن اکتفا کرد. 

  

 شنود، حداقلنمکدان بهانه بود، م یخواست با او حرف بزند و صدایش را ب

 چند کلمه... 

 نامحسوس آهی کشید و مشغول خوردن شد . 

 رامسین نگاهش کرد؛ یادش م یآمد که در کودکی همیشه با هم بازی

میکردند و همدیگر را "آبجی" و "داداش" صدا م یزدند. آروشا از همان 

کودکی عالق های به خاله بازی و باز یهای دخترانه نداشت، همیشه با او 

 و



وین فوتبال یا پلی استیشن بازی م یکرد. هر وقت که سر هر راد

 کدامشان 

 دعوا م یشد، آن دو نفر سر میرسیدند و دعوا را شدیدتر م یکردند. 

 همیشه با هم زوج خوبی بودند، رادوین و رامسین و آروشا، حتٰی نزد 

 دوستانشان به سه تفنگدار هم معروف بودند.  

 شده بود، آن روزها که در دنیای ساده و چقدر دلش برای آن روزها تنگ

 بیآالیش کودکان هاش به سر م یبرد و از هر غم و مشکلی، فارغ بود. 

 به راستی که این اجبارها چه کرده بودند با آنها ؟ 

 هر چه بزرگتر شدند، بیشتر متوجه اجبارها شدند و غم و مشکالتشان

 دن و گشت و گذاربیشتر شد... عقاید و فرهنگ جامعه و با هم حرف ز

دختر و پسر، کم کم از هم دورشان کرده و گره دوست یشان را شل 

 کرد ،

 سال همدیگر را دیدند، نشناختند و از عمه خانم  18در حدی که وقتی بعد 

 نسبت ی کدیگر را پرسیدند!.. 
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 آهی و کشید سرش را پائین انداخت . 

  

 ن بروند، آروشا بدون جلببعد از شام که همگی م یخواستند به اتا قهایشا

 توجه بقیه، از رامسین خواست تا دنبالش به اتاقش بیاید و رامسین هم

 متعجب از اینکه آروشا چه کاری میتواند با او داشته باشد، همراهش

 رفت. 

 وارد اتاق شدند و آروشا در را پشتسرشان بست. به سمت تختش که وسط

 آن بود را برداشت، برگشت اتاق قرار داشت رفت و آزمایش را که روی 

 سمت رامسین و به سمتش گرفتشان. 

  

 رامسین_اینا چین؟ 

 آروشا_یه چیزی که خیلی خوشحالت م یکنه، بگی ر 

  

 رامسین که از جمله آروشا، متعجب تر شده بود،  آزمایش را از دستش



 گرفت و مشغول خواندنش شد. 

 هر لحظه گره بین ابروهایش بیشتر م یشد . 

 ش را به طرفی پرت کرد و داد زد:  آزمای

 رامسین_این یعنی چی؟ 

 آروشا با لبخند جواب داد: 

 آروشا_چی یعنی چی عزیزم؟ مگه همین رو نم یخواستی؟ اینکه که

 یهجوری زودتر از شر من خالص بشی، خب االن داری م یشی دیگه.. داد 

 زدن و عصبانیتت برای چیه ؟ 

  

 همان حالت چند قدم از طول و عرض کالفه در موهایش چنگ زد و در

 اتاق را، مقابل چشمهای آروشا طی کرد و سپس با کالفگی گفت: 

 رامسین_م یفهمی داری چی م یگی؟ اصالً میدونی این یعنی چی ؟ 

  

 آروشا چند قدم جلو آمد.  
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 آروشا_آره م یدونم، خوب هم م یدونم؛ یعنی اینکه من به زودی م یمیرم و

 ز شر این اجبارها و قید و بندها خالص بشی و بری دنبالتو هم م یتونی ا

 عشق زندگیت! اون دختره.. اسمش چی بود؟.. آها، مستان ه 

  

 رامسین پوزخند عصب یای زد.. 

 این دختر اصالً متوجه شرایط و جدیت موضوع نبود! .. 

 روی تخت نشست و گفت:  

 چیه؟ تو اگه رامسین_ِد نم یفهمی دیگه دختر! عشق زندگی چیه؟ مردن

 بالیی سرت بیاد مادرت زمین و آسمون رو بهم م یدوزه..! اگه این خبر 

 رو بشنوه که دور از جونش سکته م یزنه! تو این رو م یخوایی؟ 

  

 آروشا هم پوزخند زد.. 

 هیچکدام از آ نها همدیگر را درک نمیکردند، حس یکدیگر را

 نم یفهمیدند. 



  

 حلقه زده بود، گفت:  با چشمهایی که اشک داخ لشان

 آروشا_اتفاقاً این تویی که نم یفهمی! این مادری که داری سنگش رو به

 سینه م یزنی، همون کسی هست که باعث شده مرگ بشه آرزوم و از

شنیدن این خبر از خوشحالی بال در بیارم..! اون بود که هم هی 

 اجبارهای 

 زندگی من رو رقم زد!.. 

  

 ادامه داد:  دماغش را باال کشید و

 آروشا_اصالً بیخیال، من و تو حرف هم رو نم یفهمیم؛ اصالً هیچکس من 

 رو نم یفهمه! 

 فقط میخواستم ( با چشم به آزمایشی که رامسین پرت کرده بود زمین

 اشاره کرد) ای نها رو نشونت بدم که دادم، حاال لطفاً تنهام بذار.  
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 رامسین از روی تخت بلند شد و گفت: 

 مسین_باشه، من م یرم ولی تو هم خوب فکر کن، با این کار زندگیرا

 خودت و مادرت و برادرهات رو به تباهی میدی!.. 

  

 و بدون اینکه منتظر جوابی از جانب آروشا باشد، اتاق را ترک کرد.  

  

 #تاوان_ب یگناه ی 

  135#پارت_

 #نازی 

  

  

 کرد. بغض آروشا شکست و با گریه خود را روی تخت پرت 

 آخر کدام زندگی؟ از کدام مادر و مادران هها، حرف میزد؟ 



او که مهر و محبت مادری ندیده بود، از اول زندگ یاش تاکنون که به 

 سن

 سالگی رسیده بود، هم هاش اجبار بود و اجبار!   25

 وقتهایی هم که مهربانی مادرش گل میکرد، همان وق تهایی بود که باید

 خواست هاش، آماده م یکرد . خود را برای انجام 

 به همین دلیل بود که به مجازی روی آورده بود و تمام وقت، سرش در 

 گوشی بود. 

 اکثر آد مها در مجازی فقط تظاهر م یکنند؛ تظاهر به خوب بودن، به

 خوبی، به جذابی و "باحال و خفن بودن"، اما آروشا اصل و حقیقتش در

 مجازی بود!  

 ش حرف میزد و درد دل م یکرد، آ نها هم به ظاهر با دوستهای مجازیا

 درکش م یکردند و سعی در دلداری دادن و شاد کردنش م یبودند؛ اما چه 

 کسی میدانست ؟ 

 چه کسی میدانست که آیا آ نها واقعاً آروشا را درک میکردند یا نه ؟ 
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 ؛به هر حال که بیشتر مجازی، تظاهر و یاوه گوی یهای بیپایه و اساس بود

 البته نه هم هاش، بیشتر دوس تها و ارتباطهای آروشا، واقعی و دلی بود

 ولی در دنیای مجازی! 

در هر حال همین مجازی بود که باعث شد بتواند دردش را به بقیه بگوید 

 و

 از این طریق دلداری یابد و دق نکند! ... 

سالگی تاکنون در مجازی  15/16خالصه که زندگ یاش از همان 

  گذشت! 

 تنها واقعیت زندگ یاش که با جان و دل تلخی زهرش را چشید، همین

 نامزدی اجباری و ازدواج صور یای که در پیش داشت بود که معلوم نبود

 بعد از آن، قرار بود چه اتفاقی ب یافتد و به چه سرنوشتی دچار شود!...  

دل باخت و همین باعث شد تمام محاسبات و برنام هریز یهایش بهم 

 یزد!بر

 اما این آنقدرا هم بد نبود... بدترینش زمانی بود که فهمید معشوقش دلداده



کس دیگری است و همین بهترین دلیل بود برای فکر کردن به خالص 

 یاش

 از این زندگی! و حاال هم که داشت خالص م یشد!..  

 رامسین به این گفته بود زندگی؟ 

 مادر؟  به کسی که باعث هم هی ای نها بود، م یگفت 

  

 پشت دستش را به صورتش کشید و از روی تخت بلند شد . 

 هقهق م یکرد.. 

 به سمت پنجره رفت، پرده را کنار زد و با باز کردنش، وارد بالکن شد. 

  

 سرش را بلند کرد و خیره به قرص ماه، گفت:  

 آروشا_آقای ماه، من رو یادته؟ همون یام که شبها میرفت تو پشتبوم و

 باهات درد و دل م یکرد.. یادت اومد؟ آروشام. مینشست 
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 بین یاش را باال کشید و ادامه داد: 

آروشا_امشب هم اومدم درد و دل کنم، از بدبخت یها و مشکالتم بگم؛ 

 ولی

 آقای ماه، دردهای امشبم با مال شبهای قبلی، خیلی فرق داره!  

 من دارم م یمیرم!  

  

 ت کخند هیستریکی زد .. 

 راستش خوشحال بودم، حتٰی م یخواستم با گفتن "من دارم م یرم و آروشا_

 به زودی از شرم خالص م یشی و میتونی بری دنبال عشق زندگیت" به

 یکی، این خوشحالی رو با اون هم شریک بشم، ولی نخواست ... 

 نم یخواد و نم یفهمه، در واقع هیچکس نمیفهمه... من رو نم یفهمن و با

 ون باعث میشن هر روز فکر کنم که خوشی به منکارها و حرفهاش

 نیومده یا شادی و خنده تو تقدیرم نیست!... 

 حاال بیخیال اینا.. 



  

  

 نشست روی زمین؛ نفس عمیقی کشید و در ادامه گفت:  

 آروشا_حاال که اون نم یخواد ،خودم انجامش م یدم؛ خودم کاری رو که

 رو درست میکنم!  باید بکنه، م یکنم و قبل رفتنم زندگیش 

 خیلی لطف در حقم کرده... اگه همینجوری نسبت به چیزهایی که بخاطرم 

 کشیده، ب یتفاوت بمونم، خیلی نامردم! 

 من درستش م یکنم، حداقل برای این یک نفر جبران م یکنم! ... 

  

 #تاوان_ب یگناهی 

  136#پارت_

 #نازی  
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 مستانه* ** 

  

 ی که هی وول م یخورد رو شونه م یکردم وداشتم موهای پروان ها

 همینطور هم نگاهم به مامانی که با گره ریزی که بین ابروهاش بود، رو

 مبل نشسته بود و کتاب م یخوند . 

 بعد از بحث اون روز، دیگه با هیچکدو ممون حرف نم یزد و مثل قبل

 نگران بیرون رفت نها و دیر کردنهامون، نم یشد!... 

 دلگیره، حق هم داشت.. ما هم حق داشتیم!   مشخص بود که

 در واقع نم یدونستم این وسط گناهکار و بیگناه، کدو ممون هستیم!  

 مهسان بیشک حق داشت، اون عاشق بود و نم یتونست هر روز کسی که

 دیوانه وار عاشقشه رو ببینه و ب یتفاوت باشه..! مامان اون رو درک

 نم یکرد، ولی من م یکردم. 



ن هم ی هجورایی حق داشت... اون ما رو دوست داشت و ماما

 نمیخواست 

دوباره بالهای چهار سال پیش سرمون بیاد و هم هی اون مصیب تها رو 

 بار 

 دیگه تجربه کنیم! 

 اما دله دیگه.. چکارش کنیم؟ نم یفهمه، منطقی نیست، با منطق مامان راه

 نمیاد! 

 حس بدی داشتم از اینکه با این وسط فقط خودم رو گناهکار میدونستم! 

 وجود این همه ترس و نگرانی مامان و اون اتفاقات نحس گذشته که

 هیچوقت از ذهنم پاک نم یشن، باز هم با رامسین که مسبب همشونه، در

 ارتباطم!  

 حس گناه م یکردم.. 

 شاید مهسان هم این حس رو داره... 

 نم یدونم.. 
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 تعجب گفتم:  با جیغ پروانه به خودم اومدم، با

 مستانه_چی شد؟  

  

 دستش رو روی موهاش گذاشت و با اخم بچگون های، گفت: 

 پروانه_مده افسار پاله تلَدی؟ تال انتدر ُمحتَم سونه م یتنُی؟دلدم دلفت!  

 (مگه افسار پاره کردی؟ چرا انقدر محکم شونه م یکنی؟ دردم گرفت! ) 

  

 انیت بچگون هش م یخندیدم و بادر حالت طبیعی، االن باید به لحن و عصب

 ناز و نوازش موهاش رو شونه م یکردم، ولی برعکس با کالفگی نفسم رو 

 بیرون دادم و گفتم:  

 مستانه_االن تموم میشه پروانه.. 

  

 پروانه_نم یتام!  

 (نم یخوام! ) 



  

 و بلند شد دوید سمت مامان.. با حرص صداش زدم:  

 مستانه_پرواانه.. 

  

 ن پناه گرفت و با زبون درازی، گفت:  پشت ماما

 پروانه_نم یتام موهامو سونه تنُی!  

 (نم یخوام موهام رو شونه کنی! ) 

  

 خدایا من از دست این بچه چیکار کنم ؟ 

 مهسان میگفت لوسش نکن، زیاد بهش رو نده، تو تربیتش سرش داد هم

واست بزن که بعداً نازک نارنجی و خودسر نشه، هر کاری که دلش خ

 نکنه 

 و حرف گوش بده، من گوش ندادم. 

  

 سعی کردم با آرامش، قانعش کنم:  
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 مستانه_پروانه، عزیزم، دخترم، قربونت برم، فدا تشم، بیا بشین اینجا تا

 موهات رو شونه کنم. بدو دختر قشنگم! 

  

 جیغ زد: نم یآمممممم!  

  

 با اخم بلند شدم که مامان گفت:  

 بده من موهاش رو شونه کنم.  مامان مریم_شونه رو

  

 با تعجب به مامانی که نگاهم نم یکرد و خواسته بود شونه رو بهش بدم،

 نگاه کردم ؛ 

 باالخره حرف زد... لبخندی زدم و شون ه رو به دستش دادم. 

  

 رو به پروانه گفت: 

 مامان مریم_عزیزم بیا بشین موهات رو شونه کنم. 



  

 و پروانه سرتق گفت: 

 نه_نم یتام، دلدم م یآد! پروا

 (نم یخوام، دردم میاد)! 

  

 مامان مریم_بیا، قول م یدم دردت نیاد! 

  

 پروانه با تردید گفت: 

 پروانه_دول تاتیا! 

 (قول دادیا)! 

  

 مامان با لبخند سر تکون داد که پروانه اومد و جلوش نشست. 

  

 " رو به مامان وهمین لحظه صدای زنگ در اومد؛ با گفتن "من باز م یکنم
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 پروانه، به سمت آیفون رفتم.  

  

 من_بفرمائید؟ 

  

 صدایی نیومد.. 

  

 من_جناب؟ 

  

 باز هم جواب نیومد.. 

 زیر لب "مردم آزار"ی نثار شخص پشت در که نم یدونستم کیه، کردم و با 

 سر کردن شالم، رفتم تو حیاط و در رو باز کردم که با دیدن شخص پشت 

   در خشکم زد!..

 آروشا بود، نامزد اجباری رامسین و دختر اون عمه خانم موزمار!! 

  



 سرفه مصلحتیای کرد که خودم رو جمع و جور کردم و با اخم، گفتم:  

 من_چی میخوایی ؟ 

  

 آروشا_بخدا فقط اومدم حرف بزنیم.. 

  

 من_من هیچ حرفی باهات ندارم.. 

  

 !  آروشا_ولی من دارم و تو باید بهشون گوش کنی

  

 با تمسخر گفتم: 

 من_هه جدی؟ خب من نم یخوام گوش بدم و هیچ عالقهای هم به حرف 

 زدن باهات ندارم!  

  

 آهی کشید، چند قدم جلو اومد و با درموندگی، گفت: 
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 خواهش میکنم مستانه، باید یه حرفهایی رو. بهت بزنم.   -آروشا

  

 ری با درموندگی، ازمفکر کردم باید حرفهای مهمی داشته باشه که اینجو

 میخواد بشنو مشون .. 

 سرم رو تکون دادم و از جلوی در کنار رفتم تا داخل بیاد. 

 با هم رفتیم داخل خونه؛ مامان که داشت موهای پروانه رو آروم و با

 ظرافت شونه م یکرد، با دیدن آروشا، سؤالی من رو نگاه کرد.. 

 آروشا رو نم یشناخت . 

 دم و با اشاره بهش، گفتم:  لبخند مصنوع یای ز

 آروشا جان از دوستهای دوران دانشگاه منه، چند سالی تهران نبوده -من

 و به تازگی با خانواده برگشتن. ازش دعوت کردم یه سر بیاد پیشم.  

  

 و با اشاره به مامان، ادامه دادم: این فرشته زمینی هم مادرم هستن!  

  



 پرسی کردن و مامان هم بهش خو شآمدهر دو لبخند زدن و سالم و احوا ل

 گفت؛ بعد بردمش تو اتاق مشترکم با مهسان . 

 نگاهش رو دور تا دور اتاق چرخوند و بعد با لبخند گفت:  

 اتاق قشنگِی !  -آروشا

 ممنون. چیزی م یخوری برات بیارم؟  -من

 نه ممنون، میخوام با خودت حرف بزنم.   -آروشا

  

 #تاوان_ب یگناهی 

  137_#پارت

 #نازی  

  

  

 سرم رو تکون دادم و همونطور که نشستم روی تخت، "خیله خب"ی گفتم

 و به اون هم اشاره کردم تا بشینه.  
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 نشست و از کیف بزرگی که همراهش بود، کاور آزمایشگاهیای رو 

 درآورد و به سمتم گرفت. 

 با تعجب گفتم: 

 این چیه ؟  -من

 نگاه کن.   -آروشا

  

 تم و مشغول نگاه کرد نشون شدم، چیزی نم یفهمیدم.  از دستش گرف

 کالفه به سمتش گرفت مشون و گفتم:  

 اینا دیگه چین؟ من که نم یفهمم..  -من

 بدون هیچ تغییری در چهر هش، جواب داد: 

 برگه آزمای شهای من.  -آروشا

  

 ت کخندی زدم.. 

 چی داشت میگفت؟ واقعاً من رو چی فرض کرده بود ؟ 



  

شوخیت گرفته؟ برگ ههای آزمایش تو، به چه درد من م   -من

یخوره ؟ آهی کشید و بلند شد، رفت سمت پنجره، پشت به من ایستاد 

 و همونطور که

 نگاهش رو به بیرون دوخته بود، گفت: 

 مستانه خانم، من سرطان خون دارم و شش ماه بیشتر دیگه زنده -آروشا

 هستن.  نیستم! ای ن برگ هها، برگه آزمای شهام

  

 خشک شده نگاهش کردم.. 

 چی گفت؟ 

 سرطان خون؟ 

 شش ماه بیشتر زنده نیست؟!  

 یعنی چی؟ 

 با عصبانیت بلند شدم و گفتم: 

 تو.. تو چی داری م یگی؟ چه سرطانی؟ چه شش ماهی؟ چه مردنی؟ -من
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این چرت و پر تها دیگه یعنی چی؟ اومدی اینجا، چند تا مزخرف بهمببافی 

 درگیر کنی تا یه مسئل های به وجود بیاد و از رامسین و ذهن من رو

 فاصله بگیرم ؟ 

  

 شوکزده نگاهم کرد که با پوزخند ،ادامه دادم:. کور خوندی دختر جون!

 من رامسین رو دوست دارم و با کارها و مسخره بازیهای تو هم ازت

 فاصله نم یگیرم، پس الکی زحمت نکش! 

  

 ستانه.. ناباورانه، اسمم رو لب زد: م

  

نم یدونم، شاید زیادروی کرده بودم.. اما حق داشتم دیگه، مگه نه؟ نداشتم 

 ؟ 

 هر کی رو که دوست دارم و سراغش میرم، یکی پیدا م یشه که با دروغ

 و طوطئه چینی و این مزخرفات، میون هم رو باهاش بهم بزنه! .. 

 د رامسین هم کهحاال نباید این برخورد رو با آروشا م یکردم؟ تازه نامز



بود و چه دلیلی محکمتر از این برای اینکه بخواد میون همون رو بهم 

 بزنه ؟ اما.. ام ا 

  

 پشیمون شدم! 

 اون حق داشت!  

 حس بدی بهم دست داده بود... گفتم میونه، میون هی من و رامسین..

 رامسینی که نامزد داشت و مؤظف بود که باهاش ازدواج کنه! .. 

 امزدش رو دوست نداشت، نامزدیش اجباری بود و میلی بهشاید اون ن

 ازدواج باهاش نداشت و اون رو صوری میدونست، اما به هر حال

 نامزدش بود و اون در قبالش متعهد و مسئول! 

من... در واقع اونی که میون دو نفر بود و داشت میون هشون رو بهم م 

 یزد ،

 من بودم!  

 م چطور توصیفش کنم.. خیلی خیلی بدحس خیلی بدی داشتم.. نم یدون

 بود! .. 
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 سرم رو پائین انداختم و گفتم: 

معذرت م یخوام، یه لحظه از کوره در رفتم و نفهمیدم چی  -من

 گفتم!.. 

  

 لبخند زد و گفت: 

 اشکال نداره، حق داری! به هر حال عاشقی و اینکه ببینی یه نفر -آروشا

 تون فاصله میاندازه، عصبانیتوسطتونه و هی داره با کارهاش بی ن

 میکنه!  

من اومده بودم بگم که دیگه بی نتون نیس تم... طبق این آزمای شها، اگه 

 خدا

 بخواد شش ماه دیگه م یمیرم و از شرم خالص میشید... بعد میتونی با

 خیال راحت با رامسین باشی! بدون نگرانی بابت شخص سومی بینتون یا 

 یه دردسرساز!  

  



 م رو روی هم فشار دادم... چشمها

کاش نم یگفت، کاش به این حس عذاب دهند های که دارم میکشم، 

 اضافه 

 نم یکرد و باعث عذاب وجدان بیشترم نمیشد!.. 

در حقیقت من هیچوقت نگران شخص سوم بی نمون نبودم، چون م 

 یدونستم

 که رامسین حسی بهش نداره و همین بزرگترین دلیل بود برای اینکه

 الم از جانب همه چیز راحت باشه!.. خی

 به رامسین اعتماد کرده بودم و اطمینان داشتم که دیگه بهم خیانت نم یکنه

 و تموم حرفها و کارهاش باهام، از رو راستی و صداقته! .. 

 نم یدونم چرا دوباره بهش اعتماد کردم... منی که یک بار بدترین ضربه

 دیگه عمراً بهش اعتماد نم یکنم، رو ازش خورده بودم و  گفته بودم که

 حاال دوباره برگشته بود به همون جایگاهی که قبالً تو قلبم داشت ..! 

  

 آهی کشیدم.. 

https://4skin98.ir/


 دلم م یسوخت برای آروشا .. 

  

 من.. من واقعاً نم یدونم چی باید بگم.. فقط این رو بگم که م یدونم این -

 شرایطت االنت، بخاطر اجبارهاست!..  

  

 لخی زد .. لبخند ت

 اجبارهای مادرم! بیخیال... من دیگه میرم . -

  

 رفت و من تا ساعتها، غرق در فکر بودم؛ فکر اینکه این دنیا چرا 

 اینجورِی ؟ 

ما آد مها عقل داریم، درک داریم، شعور داریم، منطق داریم، قدرت تفکر 

 و

 مون تخیل رو داریم، اما وقتی به مشکل م یخوریم یا ی هچیزی سد را ه

 میشه، نم یدونیم باید کجا بریم و چکار کنیم!.. 



خوب مشکالت که همیشه تو زندگ یمون هستن و ی هجورایی چاشنی 

 زندگی

 هستن که بدون او نها، روزگار نم یگذره، بعضی وق تها کوچیکن و 

 بعضی وقتها هم بزرگ، اما ما اکثر از پ سشون برمیاییم و با امید و

 یمشون! مشکالت روزانه ما کوچک هستن ولیموفقیت پشت سر م یذار

 بزرگها... 

 وقتی از پس او نها برنمیاییم و شکست میخوریم، در واقع راه رو اشتباه

 رفتیم و به جای ناامیدی باید باز هم بگردیم و راه حل درست رو پیدا کنیم

 تا به موفقیت برسیم، اما اینکار رو نم یکنیم و بعدش هم چهار نفر

 و م یگن کار تقدیر بود! برم یگردن 

 اما چرا ؟ 

  

 #تاوان_ب یگناهی 

  138#پارت_
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 #نازی  

  

  

 چرا اینکار رو م یکردن؟ چرا از واقعیتها فرار میکردن و خطاهاشون 

 رو با چیزی ب هنام "تقدیر" م یپوشوندن ؟ 

 سؤالم ب یجواب بود! ... 

  
 

  

 شخص سوم *** 

  

از ماشین پیاده شد. به برادرش  دسته گل را در دستش جابهجا کرد و

 که

 جلوی در ایستاده بود، رفت و گفت:  

 چرا وایسادی؟ زنگ رو بزن دیگه .  -رامسین

  



 رادوین با کالفگی، دستی در موهای سیاهش کشید و گفت: 

 به نظرت کارمون درسته؟ آخه بیخبر اومدیم در خون هش ..  -رادوی ن

  

 انست که کارشان درست است یا نه؛ رامسین هم نیز تردید داشت و نم ید

 اما چاره چه بود؟ 

 باالخره که باید رو در رو حرف م یزدند و به این دوری و پنهانکاریها 

 پایان م یدادند. حاال هم که نصف راه را آمده بودند، جای تردید و عقب

 کشیدن نبود. 

  

 م. نم یدونم؛ ولی تا اینجا اومدیم، بقیهش رو هم باید بری -رامسین

  

 رادوین شاخه باال انداخت. 

 حق با رامسین بود، نم یتوانست حاال، در اینجا، پشیمان شود و برگردد.  

 پس سر تکان داد و زنگ در را زد.  
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 جوابی دریافت نکرد، پس دوباره زنگ را فشار داد که باالخره صدای

 مریم خانم، جواب گویشان شد: 

 بله؟ بفرمائید ؟  -مریم خانم

  

و برادر به یکدیگر نگاه کردند؛ کدام یک باید حرف م یزد؟ اصالً  هر د

 چه

 باید م یگفتند ؟ 

رادوین که دید برادرش ای نپا و آ نپا میکند و قصد لب باز کردن و 

 جواب

 دادن ندارد، خودش دست ب هکار شد؛ ت کسرفهای برای صاف شدن

 صدایش کرد و گفت: 

 م یشه باز کنید؟  -رادوی ن

  

 نم متعجب، گفت:  مریم خا

 شما ؟  -مریم خانم



  

رادوین درمانده به رامسین نگاه کرد، انگار انتظار داشت او بهان هی 

 مورد 

 نظر را برای آمد نشان به اینجا را به زبان بیاورد و پاسخ مریم خانم را

 بدهد. 

  

 م یشناسیدمون، غریبه نیستیم.   -رامسین

  

 این دیگر چه بود که گفت ؟ 

 ش را بر پیشان یاش کوفت و نفسش را کالفه بیرون داد.  کف دست

  

 چه شناختی؟ م یگم شما، بعد میگی غریبه نیستیم؟ مزاحم نشو -مریم خانم

 آقا! 

  

https://4skin98.ir/


 رادوین با حرص، بابت سوتی دادن رامسین و درمانده بودن خودش، گفت:  

 رادوین و رامسینیم، برادرهای پناهی؛ شناختید حاال ؟  -رادوی ن

  

امسین با چشمهای گرد شده نگاهش کرد؛ یک ساعت برنام هریزی ر

 کرده

 بودند که چگونه حرف بزنند و چه بگویند، اما حاال رادوین با این حرفش،

 تمام نقش ههایشان را بهم زد. 

  

 صدایی از مریم خانم نیامد. 

  

 چی م یگی دیوونه ؟  -رامسین

 رادوین با حرص نگاهش کرد و جواب داد:  

م یکی چیکار کنم؟ چی باید م یگفتم؟ با این حرف تو، عمراً  -ی نرادو

 در 

 رو رومون باز نم یکرد. 



  

 رامسین کالفه "پوف"ی کشید که در باز شد. 

هر دو متعجب به همدیگر نگاه کردند و سپس با تردید وارد شدند.  

 نگاهشان را دور تا دور حیاط چرخاندند، مثل آن قدی مها که یواشکی

 ند دنبال دخترها و با هم م یرفتند بیرون، سرسبز و شاداب نبود؛میآمد

 بلکه به شدت دلگیر شده بود.  

 برگهای خشکیده درختها و گلهای پژمرده شده، حوض وسط حیاط که

 دیگر آن ماه یهای کوچک قرمز داخلش نبود، فضای غمگینی برایش رقم 

 زده بود. 

  

 خود آمدند و نگا هشان را به  در خانه باز شد که هر دو با صدایش، به

 سمتش سوق دادند.  

 مریم خانم که در درگاه ایستاده بود ،بهشان اشاره کرد داخل بیایند. خودش

 هم از درگاه فاصله گرفت و به داخل خانه برگشت . 
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 بریم.   -رادوی ن

 و هر دو داخل رفتند.  

 و منظم بود وفضای داخل خانه هر چند که مثل قدی مها، به شدت پاکیزه 

 اشیاء از تمیزی برق م یزدند، اما دیگر آن شادی و نشاط را نداشت. این

 را حتٰی رادوین و رامسینی که تا حاال، روی هم پنج باز هم داخل این خانه 

 نیامده بودند، حس کردند.  

 فقط وجود نشاط پخش مستانه و مهسان همیشه خندان بود که به این خانه 

 حتٰی زمستا نهایش را هم بهاری م یساخت، و حاال که  زندگی م یبخشید و

 آن دو مثل قدیم، پر از شور و شادی نبودند! ... 

  

 چرا خشکتان زده؟ بشینید.   -مریم خانم

  



به مب لهای داخل هان اشاره کرده بود، آرام رفتند و کنار هم، روی آ نها 

، 

 نشستند . 

  

 ارم؟ چیزی میل دارید برا یتان بی -مریم خانم

  

 فوری سرشان را به نشانه "منفی" تکان داند و "نه" گفتند که مریم خانم هم

 سر تکان داد و روی مبل روب هروییشان، نشست و گفت:  

 خب پس، برای چه آمدید اینجا؟  -مریم خانم

  

 برای حرف زدن.   -رادوی ن

  

 دارم.  درمورد چی؟ هر چند که من با شما دو نفر، هیچ حرفی ن -مریم خانم
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 رامسین کمی در جایش جابهجا شد و گفت: 

مریم خانم، ما اومدیم اینجا تا باهاتون درمورد ی هچیزهایی  -رامسین

 حرف

 بزنیم و کینه و کدور تها رو رفع کنیم. فقط همین. م یخواهیم هر مشکل یا

 سوءتفاهمی که بی نمون هست، از بین بره. 

  

 #تاوان_ب یگناهی 

  139#پارت_

 ی  #ناز

  

  

 مریم خانم پوزخند زد. 

 بهراستی این پسرها درمورد چه حرف میزدند؟ 

 کدام سوءتفاهم؟ کدام کینه؟ کدام مشکل؟ آخر کدام کدور تها؟  

 این دو بچه، فکر کرده بودند که با مشاجره ساده، همه چیز حل م یشود؟



 فکر کرده بودند که مریم خانم به همین راحتی، همه چیز را فراموش

 یکند و م یگوید "هر چه شما بخواهید. دخترهایم که دل داد هاند،م

 کاریشان نمیشود کرد."؟ 

دخترهایش، جگر گوش ههایش، کم رنج و مصیبت نکشیده بودند و خود 

 او،

کم عذاب و دلتنگی نکشیده بود که به همین راحتی بگذرد و فراموش کند.  

 ر کردین؟ که من به همین شما دو نفر واقعاً با خودتان چه فک -مریم خانم

 سادگی میگذرم و شما م یمانید یا دخترهایم؟ کم بخاطرتان رنج و عذاب

 نکشیدیم، کم از هم دور نبودیم و کم حرف و کنایه نشنیدیم. فراموش

 کردنشان به این راحت یها نیست!  

  

 پسرها به یکدیگر نگاه کردند. 

 جریان بودند که کار یا حق با مریم خانم بود، آنها هم میدانستند و در

همان انتقام احمقان هشان، چقدر باعث رنج و مصبت در زندگی این مادر 

 و
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 دخترها شده بود. 

 اما باید چه م یکردند؟ فقط پشیمانی برا یشان مانده بود، پشیمان بودند. 

  

 رادوین آهی کشید و گفت:  

 لی به وهللا کهم یدونیم مریم خانم، همه ای نها رو م یدونیم. و -رادوی ن

 پشیمونیم! آخه چیکار باید بکنیم ؟ 

  

 فکر اینجاها رو باید وقتی م یکردید که دخترهای من رو -مریم خانم

 برداشتید بردید اون سر دنیا! .. 

  

 مریم خانم، ما م یدونیم که کارمون درست نبوده و باعث شدیم  -رامسین

کردیم، تقصیر شما و دختراتون سختی و دور ی بکشید. اینکه بد 

 کاریم،

 کارمون کم از خیانت نداشت، احمقانه بود، همه ای نها قبول، ولی حاال 



 پشیمونیم؛ ما م یخواهیم که برگردیم و همه چیز رو درست کنیم،

 میخواهیم همه کارهامون رو جبران کنیم و اون گذشته لعنتی رو از ذهن

 دخترهاتون پاک کنیم. البته اگه شما اجازه بدید... 

  

 مریم خانم به فکر فرو رفت . 

 باید چه م یکرد؟ 

 دیده و بود م یدانست که دخترهایش چگونه عاشقانه برای این دو نفر،

 دلتنگ م یشوند و بیتابی م یکنند، دیده بود که چطور، شبها در خلوت 

 خود عکسهای دونفریشان را از قدیمها، نگاه م یکنند و به یاد

 زجه میزنند.   خاطراتشان، اشک میریزند و

 و کدام مادر است که ای نها را ببیند و باز هم با بیرحمی مانع جگر 

 گوشههایش شود؟ 

 او هم مادر بود. چه باید م یکرد ؟ 

 مادر بود و صالح و خوشبختی فرزندانش را م یخواست و م یدانست که
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در کنار این دو نفر، چقدر احساس خوشی و خوشبختی م یکنند؛ اما 

 .. 

 چگونه به پسرها اعتماد م یکرد؟ ی کبار به بدترین شکل ممکن بهاما 

 دخترهایش، ضربه زده بودند و ولشان کرده بودند. چگونه باید اعتماد

 میکرد و دوباره عزیز کرد ههایش را به دست آنها میسپرد؟ 

 اما باالخره که باید یک تصمیم م یگرفت. 

بانش را گرفته بود، نفس عمیقی کشید و با همان دو دل یای که گری

 محکم

 گفت: 

  

 #تاوان_ب یگناهی 

  140#پارت_

 #نازی  

  

  



 باید قسم بخورید و به من تعهد بدید که تموم اون خاطرات بد و -مریم خانم

 گذشته تلخ رو از ذهن دخترهام پاک م یکنید و هیچوقت، هیچوقت دوباره

 تنهاشون نم یذارید. 

  
 

  

 مستانه* ** 

  

 ، با چشمهای گرد گفتم: رو به مامان

 چییی؟ شوخی م یکنی مامان؟  -مستانه

  

پشت چشمی نازک کرد و با اخمی که از لحظه برگشت نمون به خونه، 

 بین 

 ابروهاش بود، گفت:  

 من با تو شوخی دارم؟ اومدن، حرف زدن، قسم خوردن، تعهد -مریم خانم
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 ز رو جبراندادن، گفتن نم یذارن آب تو دلتون تکون بخونه، همه چی

 میکنن، منم گفتم باشه قبول کردم دیگه، اجازه دادم؛ مگه همین رو

 نم یخواستین؟ االن بهش رسیدین دیگه، این چشمهای ورقلمبیده و دهن

 اندازه غار علی صدر بازتون چیه؟!  

  

 همونطور که خیره بودم، دهنم رو بستم و چند بار پشت هم پلک زدم.  

 امسین اومدن اینجا، خیلی منطقی حرف زدن و مامان م یگفت رادوین و ر

 تعهد دادن که همه چیز رو درست کنن، مامان هم اجازه رو بهشون داده؛ و

 این تو مخ من نم یرفت! 

 فقط به این نتیجه رسیده بودم که منطق مامان و پسرها، به شدت شبیه هم

 هست و میتونن حس همزاد پنداری خاصی بهم داشته باشن که به این

 احتی مامان همه مخالف تهاش رو کنار گذاشته و قبول کرده!  ر

 و باز هم این تو مخم نم یرفت!...  

  



 مهسان که تا اون لحظه ساکت بود، چشمهاش رو ریز کرد و با چهره

 متفکران های، رو به مامان گفت:  

 شما که مخالف سرسخت بودین، چی شد یهو تصمیم گرفتین -مهسان

 تا به ما نزدیک بشن ؟ بهشون اجازه بدین 

  

 دیدم من هر چی م یرم باال منبر و روضه م یخونم که دست -مریم خانم

 بردارید، فراموش کنید، این دو تا برای شما مناسب نی ستن، تو گو شتون

 نم یره که نم یره؛ اینطور شد که تصمیم گرفتم یه شانس بهشون بدم تا ببینم

  چطور م یخوان آدم بشن و جبران کنن.

  

 منطق مامان نابود کننده بود، به شدت تحت تأثیرش قرار گرفتم.  

 ذهنم بهم ریخته بود، اصالً ی هجوری بود... یهو بیایی خونه و مادرت بگه

دوست پسرت اومد اینجا و حرف زد، منم نه داشتم نه برداشتم، گفتم بیا 

 مال

 خودت برو ببینم چه م یکنی!  

https://4skin98.ir/


  

 م افکار داخل ذهنم رو نظم بدم.  نفس عمیقی کشیدم و سعی کرد

  

فهمیدم، خوبه. ولی هنوز متوجه نشدم که قضیه خواستگاری چیه..  -من

 ؟ شونه باال انداخت و جواب داد:  

 نه شما و نه اونا، هیچکدوم نمیخواستین آدم بشین و درست  -مریم خانم

حسابی برین سر خونه زندگ یتون، او نها که تنها کارشون اینه 

 یکرمانت

بازی دربیارن و شما هم هی اون آتش فشان احساسات مثب تتون، بعد 

 یک

 دعوای اساسی، فوران کنه؛ منم دیدم اینجوری نم یشه، کم حرف و حدیث

 پشتمون نیست، گفتم  مثل آدم بیان خواستگاری و همه چیز ختم به خیر

 بشه. 

  



رسیده یا  سیاست، منطق، آیا ای نها رو منم دارم؟ از مامان بهم به ارث

 این

 منطقم مال باباست؟ 

 ولی خوشحال بودم.  

 حق با مامان بود، ما هیچوقت به ازدواج و ختم به خیر شدن فکر نکرده 

 بودیم، فقط دوست بودیم و هی با پنهون کاری و دروغ گفتن به مامان، با 

 هم در ارتباط بودیم. 

ا عم هشون فقط ی کبار رامسین پیشنهاد خواستگاری داد و همون شب ب

 و 

 آروشا اومدن که قهوه و چایی رو ریختیم روشون و بعد کلی رسوایی،

 کارشون به جایی کشید که مثل خر، بدو بدو رفتن دستشویی عمومی!  

 مطمئنم خاطر هی اون شب هیچوقت از ذهنشون پاک نم یشه!... 

  

 #تاوان_ب یگناهی 

   141#پارت_
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 #نازی  

  

  

 یگین ؟  خب؟ باالخره چی م -مامان

  

 گفتن یها رو که شما بهشون گفتید، دیگه حرفی نم یمونه.   -مهسان

  

 مامان چشم غرهای بهش رفت و گفت:  

 پررو! یعنی جوا بتون مثبته؟ بگم بیان ؟  -مامان

  

 بله.   -مهسان

  

 آروم خندیدم.  

 هر دو داشتن به پررویی و سیاست هم، حرف میخوردن.  



  

 مامان رو بهم گفت:  

 مستانه تو چی؟ تو هم جوابت بل هست؟  -مامان

  

 به عشق و احساسم اعتماد داشتم و تردید نداشتم، پس با قاطعیت جواب

 دادم: 

 بله، جواب منم بل هست.  -من

  

 مامان آهی کشید و گفت:  

 معلوم بود.  -مامان

  

 حس میکردم ناراحته یا از این اتفاق و جواب مثبت ما، خوشحال و راضی

 ت. نیس
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 شما هنوز هم مخالف هستین؟  -من

  

 پوزخند زد.. 

 مخالف نیستم، فقط چندان موافق نیستم. نم یخوام دخترهام دوباره پا  -مامان

 به راه نادرست بذارن و خودشون رو به تباهی بکشونن! من نگرانم،

نگران زندگی، آینده و احساسات شما که ممکنه بد بهشون لطمه وارد 

ن رو هم نم یتونم بگیرم، چون میدونم که بدون اون پسرها، بشه؛اما جلوتو

 شما 

 دیگه امیدی به زندگی نخواهید داشت!.. 

  

 سرم رو پائین انداختم.  

 مامان درست میگفت، بدون اونها، ما مثل این چهار سال م یشدیم دو تا 

 آدم دلتنگ و داغون که همیشهی خدا، کارشون فکر کردن به گذشته و

 ری بعدشه، ولی با او نها.. با رامسین حالم خیلی بهتره وگریه و زا

 هیچکدوم از این حسهای ناراحتی و دلتنگی هم ندارم. قبالً حس بدی داشتم 



 چون بهش ب یاعتماد بودم و به عشقش شک داشتم، اما حاال نه.. حاال همه

 چیز برعکس شده بود و این خوب بود؛ تنها چیز بد، این نارضایتی مامان 

 د. بو

 من مامان رو بیشتر از جونم دوست داشتم و قطعاً حاضر نبودم دوباره

 ازش دور بشم؛ حاال به هر دلیلی.. فرقی نم یکرد . 

 دوری از رامسین سخت بود، دیوونه کننده بود، اما از مامان دو مرتبه

 سختتر و دیوونه کنند هتر! 

 من باید چیکار م یکردم؟ آهی کشیدم. 

  

 کردن تو خالءهای احساسی و دوراهی! من نم یتونم از بینمتنفرم از گیر 

 دو نفر که بیشتر از جونم دوس تشون دارم، یکی رو انتخاب کنم.  

 درسته مادر مه متره، مقدس تره، هیچ عشقی باالتر از عشق مادر و

 فرزندی نیست، اما عشقم به رامسین هم کم نبود! .. 
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 یدم و گفتم:  با کالفگی از این دوراهی، "پوف"ی کش

 مامان بخدا هیچی اونطور که فکر میکنی، نم یشه. او نها درست -من

 شدن، تغییر کردن، دیگه مثل قبل نیستن . 

  

 مهسان هم که انگار مثل من فکر میکرد، به تبعیت ازم گفت: 

 مستانه درست م یگه مامان، شما هم بعد یه مدت او نها رو  -مهسان

 نقدرا هم که فکر میکنید غیر قابل اعتماد ومیشناسید و م یفهمید که ا

 دیوونه نیستن.  

  

 مامان چشمهاش رو روی هم فشار داد و با حالت افسوسانهای، گفت: 

چی بگم بهتون آخه.. فقط امیدوارم از انتخابتون پشیمون نشید!  -مامان

 .. 

  

 #تاوان_ب یگناه ی 



  142#پارت_

 #نازی 

  

  

 مئن بودم. پشیمون نم یشدیم، این رو مط

  

 همون شب، رامسین و رادوین اومدن خواستگاری، این دفعه تنها.. نه

 عمهای همرا هشون بود و نه دختر عم های مثل آروشا. 

 با گل و شیرینی اومدن و خیلی رسمی خواستگاری کردن. 

 قیافه مامان دیدنی شده بود... چون خیلی متین رفتار م یکردن که اصالً 

 بهشون نمیومد.  

 من و مهسان هم که فقط بع لفظ قلم اومدنها و پسوند و پیشوند تو

 حرفها شون، میخندیدیم و هی خواستگاری قبلیشون رو یادآور

 میکردیم. 
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 رسماً از خنده غش کرده بودیم..!  

  

وقتی مامان صدامون زد برای چای آوردن، باز یاد او چای بردن قبل 

 یمون

 معطل کردیم که مامان مجبور شد برای افتادیم و زدیم زیر خنده و انقدر

 دوباره صدامون بزنه که رسماً آب شدیم رفتیم تو زمین! سوتی داده

 بودیم! .. 

 این دفعه هر دو چای تعارف کردیم و بعدش کنار مامان نشستیم.  

  

 عجیب حس سرخوردگی و تنهایی م یکردم. 

 هاش بود و اوناینجا جای بابا خیلی خالی بود... خواستگاری دو تا دختر

 حضور نداشت! ... 

همون دخترهایی که همیشه عزیز دلش بودن و قربون صدق هشون میرفت 

، 

 همو نهایی که بهشون م یگفت "هیچوقت تنهاتون نم یذارم"،"تا من هستم



از هیچی نترسید"، حاال حسرت بودنش رو تو همچین شبی از زندگ 

 یشون 

 میخوردن! .. 

  

 دادم و سعی کردم بهش فکر نکنم. نم یخواستملبهام رو روی هم فشار 

 حال خودم یا کسی رو با این فکرهای مزخرف، بگیرم. 

  

 نم یدونم چقدر گذشت و مامان و پسرها حرف زدن که باالخره مامان گفت

 برید تنهایی حرف بزنید و سن گهاتون رو وا بکنید. 

 یم.  مهسان و رادوین رفتن تو اتاق و من و رامسین هم حیاط رفت

  

 اون شب حرف زدیم و بهم قول دادیم که هیچوقت بهم دروغ نگیم، دل هم

 رو نشکنیم، تو دعواها مراقب حرفهایی که م یزنیم باشه و هیچوقت بهم

 بیتوجهی نکنیم؛ قرار گذاشتیم همیشه با هم خوب باشیم و اشک هم رو

 درنیاریم. 
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 ات بد رو از ذهنمقول داد، قول داد که گذشته رو جبران کنه، همه خاطر

 پاک کنه و هیچوقت نذاره دوباره برام تکرار بشن. 

و چه حس خوبی داشت وقتی که این حرفها رو از زبونش م یشنیدم! 

.. بعد کلی حرف زدن و قرار گذاشتن برای زندگی و آینده رویای یای 

 که

 برای خودمون در نظر داشتیم، برگشتیم پیش مامان و قرار شد که فردا

 رها بیان دنبا لمون و بریم برای خرید حلقه و این کارها... صبح پس

  

 وقتی رفتن، مامان که انگار تحت تأثیر این خوشرویی و متانتی که تا حاال 

 ازشون ندیده بود، قرار گرفته بود، کلی تحسینشون کرد و گفت تصورش

 ازشون، تا حد زیادی تغییر کرده و فکر میکنه تا حدودی م یتونن مرد

 گی باشن. زند

این خوب بود و من مطمئن بودم که مامان بیشتر هم خوشش میاد و 

 باالخره

 قبول م یکنه که او نها، مناسب تری نها برای ما هستن . 



  

 آخر شب که میخواستیم بخوابیم، خوابم نمیومد. هی پهلو به پهلو م یشدم

 که باالخره صدای مهسان هم بلند شد: 

 هی وول م یخوری ؟ ِد بگیر بکپ. چته  -مهسان

 خوابم نمیاد.   -من

  

 همونطور که پشتش بهم بود و کامالً زیر پتو، گفت : 

 بابا خجالتی! تو هم آدرنالینت زده بود باال؟ اشکال نداره بعداً مثل  -مهسان

 خواستگاری قبلیمون، برات خاطره م یشه و بهش م یخندی! بگیر

 بخواب.  

  

 با حرص گفتم: 

 ف میزنی که انگار خودت تافته جدا بافت های.. خودتمی هجوری حر -من

 سرت تو یق هت بود، مشخص بود هیجان داری. 
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 برگشت سمتم و با اخم گفت: 

من؟ من سرم تو یق هم بود؟ بخواب بابا،  تو هپروت بودی  -مهسان

 ندیدی!  خندیدم. 

 باشه ولی راست میگم، سرت تو یقهت بود.   -من

  

 شه راست میگی، حاال بخواب.  هم کالً همی -مهسان

  

 خندیدم و چشمهام رو بسته و سعی کردم بخوابم که زود هم خوابم برد و

 دیگه هیچی نفهمیدم.  

  

 #تاوان_ب یگناهی 

  143#پارت_

 #نازی  



  

  

 مهسان*** 

  

 چند روز بود که بخاطر کارهای عقد و عروسی، سرمون حسابی شلوغ

 بود.  

 داشت به مدت نامزد بمونیم و با هم رفت و آمدبا اینکه مامان اصرار 

 داشته باشیم تا همدیگه رو بهتر بشناسیم، اما عمه خانم اصرار داشت که ما

 به اندازه کافی از هم شناخت داریم و بهتره که زودتر ازدواج کنیم. عقد و

 عروسی رو هم با هم میخواست بگیریم.  

 ن هم تصمیم گرفته بودظاهراً که پسرها باهاش حرف زده بودن و او

 میون هش رو باهامون خوب کنه. خوب بود اما مثل قبل، فقط نظارت

 میکرد و دستور م یداد. 

انگار سیاست طلبی، رئیس بودن و دستور دادن تو وجود این بشر بود!  

 عروسی رو قرار بود توی ویالی پدر پسرها، تو لواسون بگیریم.  
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 الر بگیریم ولی پسرها اصرار داشتن مراسمالبته پیشنهاد عمه این بود که تا

 اونجا برگزار بشه.  

 تهیه لیست مهمو نها با مامان و عمه خانم و آروشا بود، وقت آرایشگاه 

 گرفتن و کار ت دعوتها با شمیم و خاله، رادوین و رامسین که معلوم بود

 کجا غیبشون زده، من و مستانه هم خیلی ریلکس، جلوی تلویزیون نشسته 

 ود و  فیلم نگاه م یکردیم. ب

  

این اعتماد ب هنف سمون رو حال میکنی مهسان؟ واقعاً کی یک  -مستانه

 هفته 

 مونده به عروسیش، انقدر ریلکس میشینه فیلم نگاه م یکنه؟ 

  

 خندیدم و گفتم:  

 برای اولین بار در تاریخ بشریت، ما دو ت ا  -مهسان

  

 که تو دستش بود رو تو دهنش خندید و یه پا پکرن دیگه از کاسهای



 گذاشت. 

  

 به مامان نگاه کردم؛ م یتونستم بفهمم هنوز هم ناراضِی اما داره سعی 

 میکنه خودش رو خوشحال و خشنود، نشون بده.  

 آهی کشیدم. 

 کاش م یتونستم بهش بفهمونم چه حسی نسبت به رادوین دارم و عشق تا 

 چه حد بزرگه!  

 من عاشق بودم، همین.  

 نم یتونستم از عشقم دست بکشم ،نم یتونستم فراموشش کنم، بهش فکر

 نکنم و مثل قبل، خیلی شاد و خوشحال، زندگیم رو بکنم.  

 من رادوین رو دوست داشتم و نم یتونستم بدون اون زندگی کنم! 

 زندگیم بدونش نم یگذشت، فراموش کردنش غیر ممکن بود، فکر نکردن 

جونم دوستش داشتم و این یعنی عشق! عشق  بهش محال بود، بیشتر از

 همین بود، حسِی که توصیفش سخته..! 
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 حس میکنی یکی رو بیشتر از خودت دوست داری و بدون او نم یتونی 

 زندگی کنی!.. 

این ی هجور از توصیفش بود. و من این حس رو نسبت به رادوین 

 داشتم!.. 

  

 لم تموم شد. باز که رفتی تو هپروت، بابا بیا بیرون، فی -

  

 با صدای مستانه به خودم اومدم و برگشتم سمتش.  

 چیه ؟  -من

 هیچی، مامان داره بدجور چشم غره م یره، بریم ما هم ی هکاری  -مستانه

 بکنیم؛ وگرنه شب که همه بخوابن، میاد سرمون رو گوش تا گوش م یبره!  

  

 زدم زیر خنده.  

 توصیفش از مامان جالب بود.  



  

 باال انداخت و ادامه داد:   شونه

 واال که... با این چشم غرهها و خط و نشو نهاش، داره همین رو -مستانه

 میگه. .. 

  

 با خنده گفتم: 

 پس بریم تا بدتر نشده...  -من

  

 بلند شد و با گفتن "بریم" به سمت میزی که مامان و عمه و آروشا دورش 

 نشسته بودن، رفتیم.  

 خودمون کشیدیم و روشون نشستیم.  دو تا صندلی برای 

 مستانه دستش رو زیر چون هش گذاشت و گفت: 

 خب خب، چطور پیش م یره؟  -مستانه
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 آروشا با خستگیای که از سر و روش میبارید، کش و قوسی به بدنش داد

 و گفت:  

 خیلی خسته کننده... تا همین امروز صبح فکر م یکردم تنها  -آروشا

 دونه عموم و زنش که بچه ندارن و رادوین و رامسینفامی لهامون، ی ه

 هستن، ولی حاال یهو یه ایل فامیل پیدا شد!.. 

  

 هممون زدیم زیر خنده.  

 معلوم بود که زیاد از فامیل خوشش نمیاد و باهاشون میونه صمیم یای 

 نداره؛ درست مثل ما.  

 فقط با شمیم تا حد کمی دوست بودیم. 

  

 گفت:  عمه خانم با خنده 

شاید باورتون نشه، ولی من هم همین فکر رو م یکردم. و باز  -عمه خانم

 همه خندیدیم.  



 مامان که تا اون موقع،حرفی نزده بود، نفس عمیقی کشید و گفت:  

 لیست تقریباً تمومه، همه او نهایی که یادم بود رو نوشتم.   -مامان

 همی نها بودن؟  خوب فکر کنید مریم خانم، مطمئنید همه -عمه خانم

 بله، مطمئنم.   -مامان

 عمه خانم لیست بلند باالیی که نوشته بودن رو برداشت و گفت:  

 م یذارمش دم دست که باز اگه کسی از قلم افتاده بود و یادمون -عمه خانم

 اومد رو توش بنویسیم.  

 مامان لبخند زد و گفت:  

 فکر خوبیه.   -مامان

 به مادرش گفت:  آروشا با چهره مظلومی، رو

 یعنی االن من م یتونم برم؟ خیلی خستهم بخدا!  -آروشا

 مادرش خندید و سرش رو تکون داد که آروشا سریع بلند شد و به سمت

 اتاقش پرواز کرد.  

 ریز ریز خندیدم. خیلی خسته بود انگار!.. 
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 عمه خانم سرش رو با تأسف تکون داد.. 

 دختر دارم.  مردم دختر دارن، من هم -عمه خانم

 حرص نخورید سارا خانم، هم هی دخترها همینن.   -مامان

  

 سارا... 

چرا من باید بعد چهار سال و خورد های آشنایی با این عمه، تازه اسمش 

 رو

 بفهمم ؟ 

 یعنی تا این حد از زندگی پرتم؟!  

 ت کخندی زدم و گفتم:  

 ممنون مامان!   -مهسان

 خواهش م یکنم.   -مامان

  

 ال میفهمم این روی زیاد رو از کجا آوردم... مامان خودمه!.. حا



 هعی روزگار! االن من باید بگم، همه مادر دارن منم مادر دارم! .. 

  

 #تاوان_ب یگناهی 

  144#پارت_

 #نازی 

  

  

 مستانه که انگار فهمید هوا پَسه، آستین باال زده مانتوش رو پائین کشید و با 

 اشاره به من، گفت: 

 مهسان پاشو بریم ناهار درست کنیم. ظهر شد ه  -ستانهم

  

 بلند شدم و گفتم:  

 بریم.   -مهسان
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 و به آشپزخونه پناه آوردیم.  

 اگه موندیم قطعاً جلوی عمه خانم ضایع میشدیم. البته ح قمون بود. .. 

 دخترهای خوبی برای مامان نبودیم! .. 

  

 به نظرت پسرها کجان؟  -مستانه

 باال انداختم و گفتم:   شونهای

 من چمیدونم؟ صبح ب یخبر رفتن.  -مهسان

  

 ناهار درست کردیم و بعد پسرها اومدن و همگی کنار هم خوردیم. 

 نم یدونم من اینجوری حس م یکردم با عمه خانم واقعاً عوض شده بود... 

 از دستپختمون سر میز تعریف کرد.  

  

ون نباشید، من جنبه هر رو داشته باشم بابا انقدر به من محبت نکنید، مهرب

، 



 جنبه محبت ندارم! .. 

 اگه تیکه مینداخت یا اصالً فحش م یداد هم انقدر تعجب نم یکردم! .. 

  

 بعد ناهار، ظرفها رو مستانه و آروشا شستن و من هم رفتم کمک شمیم تا

 با هم برای کارت دعو تها طرح و رنگ و... انتخاب کنیم.  

  

 وونه کننده بود.. همه قبل عروسیشون انقدر درگیر و شلوغواقعاً دی

 میشن؟ 

  

 مامان برگشت خونه، عمه خانم رفت تو اتاقش تا استراحت کنه، آروشا 

 رفته بود تو حیاط و داشت تلفن صحبت میکرد و من و مستانه هم تو هال،

 رو مب لهای راحتی نشسته بودیم و لیست مهمو نها رو نگاه م یکردیم. 

  

دایی، زن دایی، پسر دایی، خاله، شوهر خاله، دختر خاله، فقط همی نها 

 رو 
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 از کل فامیل مادری م یشناختم؛ فامیل پدری هم که کالً نداشتیم، چون 

 پدرمون اردالن بود... اردالن ساالری، کسی که هیچکس رو نداشت و

ا نه حتٰی مامان هم نم یدونست پدر و مادرش کی بودن، خانواد های داره ی

 و

 اگه داره کی هستن و کجان.. ؟ 

  

 (داستان پدر دخترها در جلد اول گفته شده)  

  

 ولی یه عمه داشتیم، عمه مژگان.  

 اون از کجا اومده بود؟ 

  

 م یگم مستانه...  -من

 چی م یگی ؟  -مستانه

 ما عمه داشتیم، درسته ؟  -من



 آره، عمه مژگان 

 متفکرانه گفتم: 

 راً خانواده نداشته، این عمه از کجا اومد ؟ بابا که ظاه -من

 با تعجب گفت:  

 اِ راست میگ یها.. من هم نم یدونم، امشب از مامان م یپرسیم.   -مستانه

  

 _عمهها کسایی هستن که از آسمون میوفتن رو زمین، برای ما تا بتونیم

فحشها رو بهشون نسبت بدیم و هر کس چیزی بهمون گفت، بگیم 

 عمته!..

 هم نداشتیم ولی برامون اومد.   ما

  

 #تاوان_ب یگناهی 

  145#پارت_

 #نازی  



  

  

 با تعجب سر چرخوندیم سمت صاحب صدا، که با چهره خندون رامسین 

 مواجه شدیم. 

 شونه باال انداخت و همونطور که به سمتمون م یاومد، گفت:  

 چیه خب؟ غیر اینه ؟  -رامسین

  

 خندیدم و گفتم:  

 ه.  ن -مهسان

  

 رو مبل، کنار مستانه نشست و با اشاره به لیست روی میز کوچیک

 روب هرومون، پرسید:  

 چیکار دارید م یکنید؟  -رامسین

  



 مستانه لیست رو برداشت و گفت:  

 لیست مهمو نهاست؛ داریم م یبینیم کسی از قلم نیوفتاده باشه. 

  

 آها.  -رامسین

 ئین اومد و وارد جم عمون شد. همین لحظه رادوین هم از پل هها پا

 خوابم نمیومد، اومدم آب بخورم دیدم شما هم بیدارین.   -رادوی ن

آره داداش، دخترها بیدار بودن منم مثل تو خوابم نمیومد،  -رامسین

 اومدم

 پیششون. 

  

 یعنی تو این خونه، همه بعد از ظهر م یخوابیدن؟ 

  

 کنار رامسین و نشست رو به مستانه گفت: 

 لیست مهمو نهاست؟  -ادوی نر



 آره، انگار چند نفر از قلم افتادن.  -مستانه

 کیا ؟  -من



 شاید باورتون نشه ولی آیلین. 

 رامسین ت کخندی زد و گفت: 

 شوخی م یکنی؟ عمه کسی مثل آیلین رو از قلم بندازه ؟  -رامسین

 محاله، مثالً رفیق و همدمشهها!..  -رادوی ن

 داخت: مستانه شونه باال ان

 حاال که انداخته.   -مستانه

 حتماً یادش رفته، تو اضاف هش کن.  -من

"باشه"ای گفت و خودکار آبی رو از روی میز برداشت و باهاش اسم 

 آیلین

 رو تو لیست نوشت.  

  

 دیگه کی اسمش نیست؟  -رامسین

 چند تا از دوستهای من و مهسان. عجیبه که مامان یادش رفته.  -مستانه



 ب گفتم: با تعج

 دلناز و نسترن ؟  -مهسان

 آره. 

  

 ت کخند ناباوری زدم. 

 چطور ممکن بود مامان او نها رو یادش رفته باشه؟ 

هم با خودشون و هم خانواد ههاشون، رفت و آمد و شناخت کافی داشتیم و 

 با

 وجود اون همه صحبت و دیدار و مهمونیهایی که داشتیم، باید اولین نفرها 

 امان اس مشون رو توی لیست مینوشت.  میبودن که م

  

 مستانه او نها رو هم اضافه کرد و سپس، همونطور که دفتر رو م یبست ،

 گفت: 



 خب دیگه، گمونم همی نها بودن.  -مستانه

 مطمئنی؟ یه دفعه دیگه چک کن.  -رامسین

 چه کاریه؟ مطمئنم همینان.   -مستانه

  و همین لحظه مثل فنر تو جاش پرید و گفت:

 وای صوبی رو یادم رفت. 

  

 هممون با تعجب نگاهش کردیم. صوبی دیگه کس بود ؟ 

 صوبی کیه ؟  -رادوی ن

 همونطور که دوباره دفتر رو باز کرده بود و ظاهراً داشت اسم این جناب 

 صوبی رو م ینوشت، جواب داد: 

 صوبی دیگه، فحش خور صوبی!  -مستانه

  

 نده و رادوین با چهره پوکر، گفت:  من و رامسین ه مزمان زدیم زیر خ



 تو این گپ چتها و شبکههای مجازی زیاد میچرخی، نه ؟  -رادوی ن

 چه ربطی داشت؟ صوبی دوستمه، م یخوام تو عروسیم باشه.  -مستانه

 رادوین با خنده گفت:  

 باشه، فقط اسمش.. مال عهد قجری چیزیه؟!   -رادوی ن

  



 خنده غش کردیم؛ ولی مستانه که انگار  با حرفش، من و رامسین رسماً از

 بهش بر خورده بود، اخم کرد و گفت: 

 چشه مگه اسمش؟ خیلی هم خوبه... آدم حرص داشته باشه م یتونه -مستانه

 بره انقدر بهش فحش بده که قشنگ خالی بشه!..  

 آها، یعنی فحش خور خوبیه؟!   -رادوی ن

  

 دلم رو گرفته بودم و قهقهه م یزدم. 

تا آدم لجباز و ی هدنده داشتن سر یه چیز بیخود بحث م یکردن! و  دو

 چی 

 خند هدارتر از این بحثهای بچگون هی آدمهای بالغ و بزرگ ؟ 

 واقعاً خنده داره... آد مهایی که بزرگن، عاقل، کامل و بالغن، عق لشون

 میرسه، م یتونن خوب و بد رو از هم تشخیص بدن، یهو سر یه موضوع

 رت و بچگونه بحث کنن ..! کامالً چ

 هیچکس از آدم بزر گها انتظار چنین بحثهایی رو نداره، مخصوصاً 



 بچهها ... 

 بچه که بودیم، هر وقت مامان و بابا سر یه چیزی بحث م یکردن و داد و

 بیداد راه م یانداختن، ازشون فیلم م یگرفتیم و بعد که آروم م یشدن

 ر م یخندیدیم که این دو تا آدم بزرگ ونشونشون م یدادیم و همه یه دل سی

 عاقل، چطور مثل بچ هها کلکل م یکنن!... 

  

 به فکرم رسید االن هم همین کار رو بکنم. 

 گوشیم رو از جیب مانتوم درآوردم و دوربینش رو روی مستانه و رادوین

 تنظیم کرده و ضبط فیلم رو شروع کردم.  

  

 د میشد، گفت: مستانه که انگار دود از گو شهاش بلن

 هر چی که هست، یه تو یکی ربطی نداره و حق نداری درموردش -مستانه

 چیزی بگی!  

 چرا؟ مگه نگفتی فحش خوره؟ خب منم االن حرص دارم، -رادوی ن



 کجاست میخوام فحشش بدم خالی بشم؟! 

  

 رامسین از روی مبل بلند شد، اومد کنارم و مثل یه گوینده اخبار، عکس

 و تا رو به حر فهای هم، به زبون آورد: العمل اون د

 و حالت چهره مستانه ساالری رو طوری مشاهده م یکنیم که مثل -رامسین

 گراز نف سهای بلند و خشمگین م یکشه... اوه اوه، انگار خیلی عصبانِی 

چون پشت سر هم داره نف سهای عمیق میکشه که آتش فشان خشمش 

 یهو

 کشه..! با چشمهای سرخی که مثل اینفوران نکنه و همه رو به آتیش ن

 شخصیتهای کارتونی که وقتی حرص میخورن مثل گوجه م یشن ،

 میگه:  
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 فحشها رو ببر به همون عم های بده که خدا بهت داده برای فحش  -مستانه

 دن دادن و نسبت نثار کردن! دوست من برای حرص خالی کردن و غر ز

 نیست آقا رادوین!  

 و رامسین ادامه م یده: 

 انگار بدجور بهش بر خورده که رادوین رو با پسوند "آقا، -رامسین

 میگه! ولی جواب رادوین چی م یتونه باشه؟ 

 خب عمهی منم برای فحش دادن نیست، مگه از سر راه گیر -رادوی ن

 آوردمش ؟ 

 دم جناب!.. منم دوستم رو از سر راه گیر نیاور -مستانه

 ولی فحش خوره، پس باید فحش بخوره!   -رادوی ن

 نخیر، اسمش صوبِی، فحش خور رو بهش نچسبونید دیگه..   -مستانه

 حالت خوبه؟ خودت گفتی فحش خوره!   -رادوی ن



 من اشتباه کردم، تو نکن، اگه بکنی دیگه یه تار مو هم رو اون -مستانه

 سرت نمیمونه! .. 

 خان که انگار بدجور از تهدید مستانه ترسیده، م یگه:  و رادوین -رامسین

 باشه باشه، خشن نشید لطفاً! من موهام رو دوست دارم !  -رادوی ن

 مستانه که ظاهر اً قانع شدن، سر تکون م یدن و دوباره سر -رامسین

 جاشون میشینن، پایان. فیلمبردار: مهسان ساالری. مجری: رامسین 

 ن عق لمون که انگار تازه متوجه شدن داریمپناهی. هنرمندهای شیری

 ازشون فیلم م یگیریم و زل زدن به دوربین هر هر م یخندن: مستانه 

 ساالری و رادین پناهی. و با حضور افتخاری هنرمند خردسال: پروانه

 پناهی. 

  

 با حرفش، همه برگشتیم پشت سرمون رو نگاه کردیم که دیدیم بعــله، خانم 

 ایسادن تو ورودی هال و با نیش باز نگا همون م یکنن.  پروانه پناهی و



 رامسین به سمتش رفت، بغلش کرد و با بوسیدن گون هش، گفت:  

 تو از ِکی اینجایی وروجک ؟  -رامسین

از وتتی ته فیلمو سلوع تلدید. فِتل تنَُم یه جیزی لو از تلََم  -پرو انه

فکر کنم یه چیزی رو از انداختید..  (از وقتی که فیلم رو شروع کردید. 

 قلم انداختید).. 

 رامسین با تعجب رو به دختر شیرین زبونش، گفت:  

 چی رو از قلم انداختیم وروجک بابا ؟  -رامسین

 اینته بتید زن و سوهل دعوا تنَُن، ابلهان باول تنَُن !  -پروانه

 (اینکه بگید زن و شوهر دعوا کنن، ابلهان باور کنن)! 

  

 ه.  زدیم زیر خند

 ای نها رو از کجاش درمیآورد آخه؟ حقاً که دختر این دو تا دلقک بود، 

 مستانه و رامسین!  

 اصالً خون این دو نفر تو ر گهاش بود.  



  

 رادوین از جاش بلند شد و همونطور که براش دست م یزد، گفت:  

درسته عمو جون، نتیجه اخالقی این فیلمی که خاله و بابات  -رادوی ن

 گرفتن

 همین بود؛ ولی زن و شوهری در کار نبود. 

  

چشمهای درشت رنگیش رو که آخر نفهمیدم، طوس یان یا سبز؟ 

 درشت 

 کرد و گفت:  

 یعنی تو عموی منی ؟  -پروانه

 آره عزیزم. حاال یه  بوس به عمو بده ببینم..  -رادوی ن

 و سرش رو جلو برد برای بوسیدنش، اما بهجاش لپش رو گاز گرفت که

 دای جیغ پروانه دراومد: ص

 آی.. عمو دلدم اومد.  -پروانه



 (آی.. عمو دردم اومد) . 

  

 رادوین بغلش کرد و این دفعه لپش رو بوسید؛ بعد گفت:  

 شیطون!  -رادوی ن

  

 خندیدیم.  

 پروانه رو پای رادوی ن، تو بغلش، نشسته بود و برامون شیرین زبونی 

 چگون هش میخندیدیم.  میکرد و ما به حرفها و حرف زدن ب

  

 وجود پروانه واقعاً عالی بود . 

قبالً امید به زندگی مستانه بود و با وجودش اون رو قوی و سرپا نگ 

 هداشته 

 بود، االن هم برای رامسین حرف م یزد و تالفی تموم این چهار سال 

 دلتنگی رو درم یآورد.  



 اله هم شده بود؛به جز پدر و مادرش، عزیز دردونه مامان و عمه و خ

همینطور آروشا که کل دیشب رو بدون یهذره غر زدن و خستگی، 

 باهاش 

بازی کرده بود و پاب هپاش، کل این خونه رو دویده بود و شادی کرده 

 بود! .. 

 اصالً دلیل اصلی خوب شدن ناگهانی عمه با مت، پروانه بود.  

 امید برای پدرشیه تسکین بود برای همه درد و غ مهای مادرش، یه نور 

که با اعتماد ب هنفس کارهاش رو جبران کنه، یه فرد سرگرم کننده برای 

 من

 و رادوین که هیچوقت از همزبونی باهاش خسته نم یشدیم. 

 بچه کالً خوب بود، عالی بود . 
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 مستانه* ** 

  

 وفق مرادم بود. چه حس خوبی بود وقتی همه چیز بر 

 مادرم کنارم بود، حال مهسان خوب بود و دیگه خبری از غم و افسردگیش

نبود، پروانه شاد و سالم بود و مه متر از همه، عشقم کنارم بود و داشتیم 

 بهم

 میرسیدیم.  

بعد هم هی اون سخت یها، باالخره همه چیز درست شده بود و همه راضی 

 و

 خوشحال بودن. 

 در این شرایط اذیتم م یکرد، آروشایی بود که دائم تب تنها چیزی که

 میکرد و خون دماغ م یشد. 



 مادرش از بیماریش خبر نداشت، خودش اینجوری خواسته بود؛ خواسته

 بود که چیزی به مادرش نگیم و وانمود کنیم نم یدونیم.  

 زیاد خونه نم یموند، تقریباً نصف روز رو بیرون م یگذروند. عمه از این

 کارش حسابی کالفه بود و مدام سرش غر میزد، اما تأثیری تو رفتارش

 نداشت. 

 رامسین و رادوین هم اخیراً بیشتر از قبل بهش توجه م یکردن و برای شاد 

 کردنش، از هیچ کاری دریغ نم یکردن. 

 طبیعتاً باید حسادت میکردم؛ مخصوصاً با وجود اینکه آروشا نامزد سابق 

 برعکس خوشحال بودم که حوا سشون بهش هست ورامسین بود، اما 

 هواش رو دارن.  

 یهجورایی دلم به حالش م یسوخت. تموم تالشم رو م یکردم تا متوجه

 ترحمم نشه، اما انگار زیاد موفق نبودم و متوجه شده بود؛ چون این اواخر

مدام سعی م یکرد، خودش رو جلوم شاد و ب یدرد نشون بده. ولی اون 

 هم



 زیاد تو این کار موفق نبود.   مثل من،

  

 آهی کشیدم. این حال آروشا همه ح سهای خوبم رو م یپروند!.. 

  

 دیوونه شدی دختر؟ فکرش رو هم نکن.   -

  

 صدای عمه خانم بود که از طبقه باال میومد. 

 با تعجب چند قدم به سمت پل هها برداشتم که صدای بلند آروشا اومد:  

  

 ورد های سال تو خونه زندانیم کردی... حاال کهچرا مامان؟ بیست و خ -

 نامزدیم بهم خورد، بابام مرد، دیگه برای چی بمونم؟ برای چی بشینم

 اینجا؟ به امید چی؟ بخاطر کی؟ م یخوام برم، م یخوام آزاد باشم .

 چرا جلوم رو م یگیری ؟ 



  

 کهصدای سیل یای که انگار عمه تو گوش آروشا، تا طبقه پائین هم اومد 

 باعث شد "هین" بکشم و دستم رو روی دهنم بذارم.  

 زد تو گوشش ؟ 

  

 پل هها رو یکی در میون، با عجله باال رفتم. 

در اتاق آروشا که روب هروی راه پله بود، باز بود و هر دو روب هروی 

 درش

 وایساده بودن.  

  

 ارمبفهم چی م یگی چشم دریده!.. یعنی من هیچم؟ من وجود ند -عمه خانم

 برات؟ من مادرت نیستم؟ تو حق نداری جایی بری، اینجا من رو داری،

 برادرهات رو داری، دوستها و پسر داییهات هستن. میخوایی همه رو

 ول کنی بری دور دنیا رو بگردی که چی بشه؟ 



  

 آروشا اشکهاش رو با پشت دست پس زد و گفت: 

 یقی ندارم مامان،کدوم دوستها؟ کدوم برادرها؟ من دوست و رف -آروشا

 فقط چند تا رفیق مجازی که با او نها، هر جای دنیا میتونم در ارتباط

 باشم. برادرهام هم که نم یدونن خواهری دارن یا نه..! بخاطر ای نها 

 بمونم؟ بیست و پنج سال موندم و سوختم و ساختم، تهش چ یشد؟ چیکار

 رشون باز هم کردن برام؟ جز آزار و اذیت چی دیدم ازشون که بخاط

 بمونم ؟ 

  

 عمه درمونده گفت: 

 پس من چی؟ من چیم برات آروشا؟  -عمه خانم

  

 آروشا پوزخند زد:  

 تو کسی هستی که باعث و بانی تموم چیزهای یای که کشیدم! تا -آروشا



حاال برام چیکار کردی؟ دلیل همه اجبارهای زندگیمی! ولم کن دیگه، 

 دست 

 رم، م یخوام آزاد باشم. از سرم بردار، م یخوام ب

  

 تیکه آخر حرفش رو با داد گفت؛ طوری که شون ههام پرید باال.  

 آروشا چی کشیده بود؟ درمورد کدوم سختی و اجبارها حرف میزد ؟ 

  

 شتابانه از اتاق بیرون اومد که سریع دویدم سمت در اتاق کناری که باز

 بود و پشتش قایم شدم. 

 ه بود که نگاهی به اطراف کرد و بعد از پل ههاانگار صدای پام رو شنید

 پائین رفت. 

  

 یعنی م یخواست بره سفر دور دنیا؟!  

 شونهم رو باال انداختم و از پشت در بیرون اومدم.  



 به من ربطی نداشت... 

 نباید کنجکاوی م یکردم... 
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 شت و عمه خانم هم از اتاقش بیرون نیومد.  اون روز، آروشا تا شب برنگ

رامسین و رادوین وقتی از سر کار اومدن، با تعجب سرا غشون رو 

 گرفتن

 و من هم مجبور شدم بگم با هم بحث کردن و تهش آروشا با اعصاب

 خراب، از خونه بیرون زده.  

 رامسین هر چی بهش زنگ زد، گوشیش خاموش بود؛ تهش خودش رفت



 دوین هم رفت سراغ عمه خانم تا باهاش حرف بزنه.  دنبالش و را

 اما در نهایت هر دو دست از پا درازتر برگشتن!  

 رامسین هیچ اثری از آروشا پیدا نکرده بود و رادوین هم نتونسته بود از

 زیر زبون عمه خانم حرفی بیرون بکشه و یا راضیش کنه از اون اتاقش 

 بیرون بیاد.  

  

 ال و اشتها نداشت و آخرش مجبور شدیم غذاها روموقع شام، هیچکس ح

 ببریم بزاریم تو یخچال و میز رو جمع کنیم. 

 در یخچال رو بستم و با کالفگی، رو به مهسان گفتم:  

 آخه اینا چرا یهو اینجوری شدن ؟  -مستانه

  

 شیر آب رو بست و همونطور که دستهاش رو با حوله خشک م یکرد،

 جواب داد: 

 یدونم. یهو هم شون دپ شدن!  نم  -مهسان



  

 حاال کجا رفتن؟  -مستانه

 رادوین که رفت باال، تو اتاقش؛ رامسین رو نم یدونم.   -مهسان

  

 سرم رو تکون دادم و از آشپزخونه بیرون اومدم.  

 به سمت پنجره رفتم و با کنار زدن پرده، نگاهم رو تو حیاط چرخوندم که

 تو حیاط بود ،نشسته و با حالتدیدم رامسین روی تاب بزرگی که 

 متفکران های، به نقطه نامعلومی زل زده.  

  

 آخه یهو چشش شد ؟ 

 یعنی بود و نبود یا بدی حال آروشایی که به گفته خودش، ازش خوشش

نمیومد و به زور باهاش نامزد شده و حتٰی ازدوا جشون که صورت 

 نگرفت 

 هم صوری بود، انقدر مهم بود ؟ 



 شده بود، شاید حسادت میکردم؛ اما به چی ؟  نم یدونم چم

 میدونستم که رامسین عالقه و نگاه خاصی به آروشا نداره و رابط هشون

در حد یه دوستی و رفاقت سادهست که از بچگی بوده و تا االن که 

 بزرگ

 شدن، هست . 

 اما این فقط درمورد رامسین صدق م یکرد، پس آروشا چی؟ اون عاشقانه 

 دوست داشت و قبل اینکه اون آزمایش کوفتی رو بگیره،رامسین رو 

 همیشه بهش م یچسبید و عشقم و عزیزم، حتی در جمع هم از زبونش

 نم یافتاد. 

 یعنی ممکنه بتونه با گرفتن یه جواب آزمایش، به همین سادگی از رامسین

 دل بکنه و بیخیالش بشه ؟ 

 جه کنه و بعدش بانکنه همه ای نها نقشهست تا با این کارهاش جلب تو

گرفتن فکر و ذکر و افسار همه تو دستش، ی هجوری من رو کنار بزنه و 

 به

 رامسین نزدیک بشه ؟ 



 یعنی ممکن بود ؟ 

 به خودم نهیب زدم. ..

 این فکرها چی بود من م یکردم؟ چرا ذهنم انقدر سیاه و کثیف شده بود؟ 

 م خو شبین بود ومن همون مستان های هستم که نسبت به هیتلر و  یزید ه

 میگفت "ای نها هم حتماً یه روی خوش و محبتی دارن، باالخره آدمن 

 دیگه!..."  

 حاال این چرت و پر تها چی بود که بهم میبافتم و به آروشایی که خودم

 برگ ههای آزمایشش رو دیده بودم، نسبت میدادم ؟ 

 راحتی از آروشا راست میگفت، اون واقعاً بیمار بود و این رو میشد به

 روی عالئم مشکوکی که داشت، فهمید.  

  

 آهی کشیدم و از پنجره فاصله گرفتم.  

 دو دل بودم که برم پیشش یا نه، در نهایت تصمیم گرفتم برم و باهاش



حرف بزنم، تا بلکه بتونم ذر های حالش رو بهتر کنم یا حداقل راضیش 

 کنم

 بیاد شام بخوره.  

 م رو که روی چوب لباسی بود رو پوشیدم وبا این فکر، روپوش زمستونی

 رفتم تو حیاط.  
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 با صدای قدمهام که داشتم بهش نزدیک میشدم، سرش رو بلند کرد و گنک

 نگاهم کرد. 

 شامت رو نخوردی.   -مستانه



 دوباره سرش رو پایین انداخت و گفت: 

 سیرم.   -رامسین

 : اخم کردم

 آخه مگه چی خوردی که سیری؟ از ظهر تا حاال یه بشقاب ناهار  -مستانه

 بیشتر نخوردی. چجوری سیری االن؟ پاشو، پاشو بریم تو غذات رو گرم

 میکنم بخوری.  

 با لحن کالفهای گفت:  

 میل ندارم مستانه.   -رامسین

 آهی کشیدم.  

 رار م یکردم. مشخص بود اشتهایی نداره، پس نباید بیشتر از این اص

 کنارش، روی تاب نشستم و به نی مرخش خیره شدم. 

 جذاب بود؛ چش مهای عسلی، فک مردونه و ت هریشی که داشت، جذابیت

 خاصی به چهرهش و صد برابرش رو به نی مرخش بخشیده بود!  

 سرش رو بین دستهاش گرفته بود و چشمهای بسته با سگرمههای



  درهمش، کالفگیش رو داد م یزد .

 من االن باید آرومش م یکردم، باهاش حرف میزدم و درکش م یکردم؛ 

 باید سعی م یکردم در این شرایط همدمش باشم و تو تحمل فشارهایی که 

 روش بود، کمکش کنم.  

 به جلو خم شدم و با دودلی گفتم:  

 م یخوایی حرف بزنی ؟  -مستانه

وی هم فشار اه، این دیگه چه سوال مسخر های بود؟ چشمهام رو ر

 دادم. 

 نباید چرت و پرت م یگفتم و حوصل هش رو سر میبردم، االن باید

 مالحضه اعصاب خرابش رو م یکردم و جای این دو دلی و تردید تو

 حرف زدن، درست عمل میکردم تا سفره دلش رو باز کنه و از همه درد

 و غصه و فشارهاش بگه؛ بعد باید سعی میکردم تا آرومش کنم.  

  قانون عشق همین بود، باید یار و همدم معشوقت باشه و در همه اصالً 

 سختیها و مشکالت، غمها و شادیها، خنده و گری هها، کنارش باشی و



 بهش قوت قلب بدی!.. 

 منتظر واکنشش بودم که ت کخندی زد و گفت: 

 من خوبم مستانه، تو هم برو تو، اینجا سرده.  -رامسین

 ؟ خب تو هم بیا، اینجا بمونی سرما میخوری. برای تو سرد نیست -مستانه

 سرش رو بلند کرد، آهی کشید و به پشت تاب تکیه داد.  

 تو برو منم میام.  -رامسین

 میدونستم نمیاد، داشت الکی م یگفت. 

 من نباید م یرفتم، نباید تنهاش م یذاشتم که تا ساعتها بشینه به آروشا و

 کلی چیز مزخرف دیگه فکر کنه.  

 نمیایی، م یدونم که نمیایی. تا وقتی که تو اینجا نشسته باشی، منم -انهمست

 کنارت م یشینم. 

 سرده، سگ لرز م یگیری! برو تو، برو مستانه.   -رامسین

 نم یرم، تا تو نیایی نم یرم.  -مستانه



 زیر لب "ال اله....." گفت و بلند شد: 

 بیا، من دارم م یرم.  -رامسین

 وفق شدم تا متقاعدش کنم بیاد داخل، زدم و خودم هم بلندلبخندی از اینکه م

 شدم. 

 با هم رفتیم برگشتیم تو خونه و شام رو براش گرم کردم و کشیدم، اون هم 

 نشست پشت میز کوچیِک تو آشپزخونه و مشغول خوردن شد. 

 امشب باید باهاش حرف م یزدم؛ دوست داشتم قبل ازدوا جمون، یه دفعه

 ی باهاش درمورد همه چیز حرف بزنم و بیشتر خیلی جدی و منطق

 بشناسمش. 

 من رامسین رو م یشناختم، اما نم یدونستم تا چه حد اهل درد و دله و یا

 درونگراست یا برونگرا ؟ 

 امشب همه چیز باید مشخص م یشد . 

 بعد اینکه شامش رو خورد، بلند شد رفت تو اتاقش و منم بعد جمع کردن

 ه آماده کردم و رفتم پیشش. میز، دو تا شیر قهو



 در اتاق رو زدم و با "بیا تو" گفتنش، دستگیره رو پایین کشیدم و وارد

 شدم .

 لبا سهاش رو عوض کرده بود و رو تخت دراز کشیده بود، با دیدن شیر

 قهو ههای تو دستم، بلند شد نشست و گفت: 

 چرا زحمت کشیدی آخه.. ؟  -رامسین

 کنارش نشستم و گفتم:  

 چه زحمتی؟ کاری نکردم که. دو تا شیر قهوه آماده کردم تا دو -تانهمس

 تایی بخوریم و حرف بزنیم. 

 یه فنجون از تو سینی برداشت و با تعجب گفت: 

 حرف؟ درمورد چی ؟  -رامسین

 همه چیز، درمورد همه چیز باید حرف بزنیم.   -مستانه

 چشمهاش رو ریز کرد و با تردید گفت:  

 شده که من نم یدونم؟ مشکلی پیش اومده ؟  چیزی -رامسین

 نه، هیچ مشکلی نیست؛ فقط م یخوام باهات حرف بزنم.  -مستانه



 خب درمورد چی؟ هر حرفی داری بگو، من جواب م یدم.  -رامسین

 نفس عمیقی کشیدم و گفتم:  

 مثالً درمورد خودت و آروشا! چرا دیر کردن آروشا تو رو -مستانه

 که تو این سرما، بری بشینی تو حیاط تا به قولاینجوری بهم ریخت 

 خودت، سگ لرز بگیری ؟ 
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 زد زیر خنده که با تعجب گفتم: 

 کجاش خنده داره؟ سؤال پرسیدم ...  -مستانه

  



 با خنده فنجون شیر قهوه و دوباره تو سینی گذاشت؛ دست انداخت دور

 گردنم و گفت: 

 یعنی االن موضوع اینه؟ آروشا؟  -رامسین

  

 بله، موضوع دقیقاً همینه، آروشا.  -مستانه

  

 دستهاش رو تو هم گره کرد و با جدیت گفت: 

 ببین مستانه، من بهت اطمینان میدم که رابطه من و آروشا فقط  -رامسین

 در حد یه دوستِی، یه دوستی دیرینه از همون دوران بچگیمون. حاال هم

 م یبینی دیر کردنش من رو بهم ریخته یا نگرانم کرده، فقط بخاطر اینه که

 که در قبالش حس مسئولیت م یکنم.  

  

 متعجب گفتم:  



 مسئولیت؟ تو چرا باید در قبال آروشا حس مسئولیت کنی؟ مگه -مستانه

 نم یگی فقط دوستته ؟ 

  

 یلی قدیمی وچرا خب، فقط دوستمه. اما ببین مستانه، دوستی ما خ -رامسین

 پرماجراست... آروشا جز اینکه دختر عمه خانمه، صمیم یترین یا بهتر

 بگم، تنها دوست منه..! ما از بچگی با هم بزرگ شدیم، با هم سر یه سفره

 غذا خوردیم، تو یه پارک بازی کردیم، سالها تو یه خونه زندگی کردیم و

 هجور بازی  هممون برای شب قبل خواب، یه قصه از عمه شنیدیم و ی

 کردیم. همدیگه رو از بَریم، من م یدونم که آروشا آدِم خودنمایی و جلب 

 توجه نیست، اون برای من مثل خواهر نداشتهم م یمونه و االن حالش بده،

 تو شرایط بدیه و اجازه نداره برای خودش تصمیم بگیره..! من باید کنارش

 هم بزرگ شدیم، با هم باشم و کمکش کنم. اون خواهرمه مستانه! ما با 

 زندگی کردیم، همیشه من و رادوین ازش جلوی بقیه دفاع کردیم و

 پشتیبانش، در مقابل سختگیر یهای عمه بودیم و همین باعث شده که یه



 حس مسئولیتی نسبت بهش داشته باشیم. 

  

 نم یفهمید، رامسین احساس من رو نم یفهمید و درک نم یکرد. 

 روشا در شرایط خوبی نیست، اوضاع درست من هم قبول داشتم که آ

 حسابیای نداره و االن بیشتر از هر زمان دیگهای به حمایت و پشتیبانی

 نیاز داره، م یدونستم که برادرهاش و مادرش، به هیچ وجه براش پشتوانه

 نیستن که بتونه دلش رو بهشون خوش کنه؛ من هم دلم م یسوخت براش و

 کنم، اما...  حاضر بودم با جون و دل کمکش

 اما چیکار کنم با این حس مزخرفی که داره آزارم م یده ؟ 

این آروشا، همون آروشایِی که دیوان هوار عاشق رامسین بود و 

 بخاطرش

 تو مهمونی با من گیس و گی سکشی کرد، همونیه که رامسین میگفت

 عاشقم شده و نمیدونم باهاش چکار کنم، همونی که دلش رو به رامسین

 ه بود.  باخت



 من با ای نها باید چیکار میکردم ؟ 

 این افکار سمی آزارم م یدادن و باعث میشدن که نتونم با اطمینان بهش

 کمک کنم.  

 من خودم عاشق بودم، عشق، دوری و جدایی رو تجربه کرده بودم و

 میدونستم چه حسیه و چقدر غیر قابل تحمله!  

 همین راحتی بتونه رامسین روآروشا اگه عاشق بود که غیرممکن بود به 

 فراموش کنه و بگه "بیخیال، بزارم رامسین باشه و مستانه!"  

 یا شاید هم من زیادی حساس شده بودم، نمیدونم.  

 بهترین کار این بود که شخصاً با خود آروشا حرف بزنم و درمورد حسش 

 به رامسین، ازش بپرسم.  

 شتم و م یدونستم حسی جز یه همین که از بابت رامسین اطمینان کامل دا

 دوستی ساده و مسئولیت، نسبت به آروشا نداره، خودش کافی بود.  

  
 

  



 شخص سوم *** 

  

 خسته بود، آنقدر خسته که دیگر نای راه رفتن نداشت. 

 کلید انداخت و در را باز کرد؛ اول سرکی به داخل حیاط کشید و وقتی 

 ، وارد شد.  اطمینان حاصل کرد که کسی بیدار نیست

 به سمت در ورودی خانه رفت و خواست آن را هم با کلید باز کند که

 متوجه شد از قبل باز است. 

 متعجب وارد شد. چه کسی میتوانست تا این موقع که ساعت یک ربع به

 چهار بامداد بود، بیدار مانده باشد ؟ 

 اعضای این خانه که اهل نماز و عبادت صب حگاهی نبودند! .. 

خود گفت: "شاید یادشون رفته در رو ببندن" و با تصور، شانهای  با

 باال

 انداخت و به سمت پل هها رفت که ناگهان، صدای مستانه را شنید:  

 آروشا...  -مستانه



 با تعجب برگشت و طبق تصورش، مستانه را با ظاهر مضطربی دید.  

 شما چرا... تا االن بیدار موندین ؟  -آروشا

 ر تو بودم که بیایی.  منتظ -مستانه

 یعنی بخاطر او تا این موقع بیدار مانده بود؟ در دل پوزخندی زد و گفت:

 "اینم دلش واسه من سوخته!.."  

 چند قدم به سمتش رفت و گفت:  

 واقعاً معذرت م یخوام که بخاطرم تا االن بیدار موندین؛ دیگه -آروشا

 میتونین برین بخوابین.  

 آمد: مستانه چند قدم جلو 

 من بیدار موندم که بیایی و باهات حرف بزنم.  -مستانه

 تعجب کرد:  

 حرف؟ با من؟ م یتونم بپرسم درمورد چی ؟  -آروشا

 بله، درمورد رامسین.   -مستانه

 اخمهای آروشا درهم رفت. نکند مستانه دچار سوءتفاهم شده بود یا اینکه 



 برای رامسین اتفاقی افتاده باشد؟ 

ه درهم رفتن اخ مهای آروشا را دید، اضطرابش بیشتر مستانه هم ک

شد. بههرحال داشت بعد چهار سال دوری و جدایی و پس از سختی و 

 موانع

 فراوانی که پشت سر گذاشته بود، باالخره به عشقش م یرسید و طبیعتاً 

 دوست نداشت دردسر جدیدی در زندگیاش ب یافتد. 
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 دوست داشت همه چیز را از قبل درست کند و نگذارد مشکالت بزرگتر

 شوند و ناگهان که با عشقش درگیر خوشی است، سایه بر زندگی نوپایش



 بیاندازند و همه چیز را بهم بزنند.  

چی درمورد رامسین هست که بخواهین دربار هش با من  -آروشا

 حرف 

 بزنین ؟ 

 یم ؟ م یشه یهجا بشین -مستانه

 استرسش را م یفهمید، پس گفت: 

 البته، بریم تو اتاق من.   -آروشا

 با هم به اتاق آروشا رفتند و مستانه پرسید... از حس و عالقه آروشا، از

 راست و دروغش، از خوبی و بد یاش و جواب خواست... گفت دوست

 ندارد حاال که همه چیز دارد بر وفق مرادش پیش م یرود، یک چیز

 سامان باشد . ناب ه

 شاید کمی خودخواه شده بود که در این حال و وضع آروشا، از حسش

 نسبت به نامزد سابقش م یپرسید!... 

 اما چه م یکرد؟ عاشق بود دیگر! ... 



 عاشق بود و احساس خطر کرده بود، عشقش را فقط برای خودش

 میخواست و دوست نداشت چیزی با کسی باشد که بی نشان مانع ایجاد 

 کند! .. 

 حق داشت، نداشت ؟ 

  

 آروشا ت کخند زد. 

 در دل به مستانه حق م یداد و این حساسیتش را طبیعی م یدانست.  

 شاید اگر خودش هم جای مستانه بود، همین واکن شها را داشت . 

  

 نفس عمیقی کشید و گفت:  

 نم رو مستانه خانم، احتماالً رامسین داستان زندگیم، از بچگی تا اال -آروشا

 براتون تعریف کرده؛ پس م یدونین که من از مادر و پدر محبت ندیدم و

 جز رادوین و رامسین هم دوست واقع یای نداشتم! 

  



 مستانه آه کشید. سر تکان داد و گفت: 

م یدونم؛ رامسین هم هش رو برام تعریف کرد. متأسفم که  -مستانه

 پدرت 

فتار خوب و مادران های رو خیلی زود از دست دادی و مادرت هم ر

 باهات 

 نداشته!  

  

 ممنون. قاعدتاً رامسین این رو هم بهتون گفته که تو هم تو بچگی و  -آروشا

 هم االن، خودش و رادوین نسبت به من که خواهر و ه مبازیشون بودم و

 خب... ازتون ضعی فتر بودم، یه حس مسئولیت داشتن و همیشه حمایتم

 مدن!  میکردن و پشتم درم یاو

  

 بله، این رو هم گفته بود.   -مستانه

  



 با این وجود، به مِن محبت ندید های که همیشه عشق رو گدایی  -آروشا

 میکرد، حق م یدین که با حس همچین حمای تها و داشتن همچین 

همدمهایی و یا با دیدن کمی توجه و محبت، هوا بَرش داره و وابسته بشه؟ 

 ! 

  

 د. نم یدانست چه بگوید. زبان مستانه بند آم

 بعد اینکه تا نیمه شب در اتاق رامسین نشسته بود و داستان زندگی آروشا 

 را از او م یشنید، دلش برای این دختر کباب شده بود.  

 مستانه معموالً تا حد زیادی روی احساساتش کنترل داشت و زیاد آدم

 ورده بود واحساسیای نبود، اما ماجرای زندگی آروشا، اشکش را درآ

 باعث شده بود تا ساعتها در اتاقی که برای او و مهسان اختصاص داده

 شده بود، بنشیند و گریه کند.  

  

 به آروشا حق م یداد. 



 بله، من کامالً بهت حق م یدم. االن فقط م یخوام بدونم که ح ست  -مستانه

 نسبت به رامسین چیه ؟ 

تاً نم یتونه عشق باشه! چون بین یاش را باال کشید و ادامه داد: طبیع

 عشق 

 به این کوچیکی نیست که دیروز عاشقش باشی، امروز بیایی بگی، بیخیال

 ما تو و فردا هم دوباره بشه داداشت!  

  

 آروشا خندید.  

 مستانه خیلی خوب عشق را شناخته بود.  

 راست میگفت، به همین کوچکی و سادگی که نبود. 

 وقت نم یتوانی به همین راحتی فراموش کنی واگر واقعاً عاشق باشی، هیچ

 ببینی عشقت، جانت، نفست، جلوی چشمانت دست در دست دیگری

 میگذارد و ککت هم نگزد.  

 البته عشق با عقل اداره م یشود، ولی دل بیصاحب هم بیتأثیر نیست! .. 



 به عنوان مثال، یک عاشق م یتواند برای صالحیت عشقش، او را از خود

 با خودش از او فاصله بگیرد، اما در این صورت، همیشه عذاب وبراند و 

 دلتنگی با اوست و رنج دوری را م یکشد!... 

 مستانه با خود اندیشید، یعنی عشق آروشا هم اینطور بوده است ؟ 

 او وقت زیادی برای زندگی نداشت و میدانست که رامسین با مستانه

 ین دلیل از او فاصله گرفتهخوشحال و خوشبخت است، ممکن بود که به هم

 باشد و اکنون در حال کشیدن آن درد دلتنگی باشد؟! 

 برای عشق م یتوان با عقل تصمیم گرفت، هر چند که خیلی سخت است؛

ولی بعدها دل و دلتنگی همچون سگ از تصمیمت پشیمانت م 

 یکند! .. 

 یعنی آروشا هم پشیمان بود ؟ 

وی میخواهد که هر کسی بههرحال این تصمی مها دل و اراده ق

 ندارد! .. 

هر کسی نم یتواند برای شیرینش، همچون فرهاد باشد و برای لیل 

 یاش،



 همچون مجنون! ... 
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 آروشا از روی تخت بلند شد، روب هروی مستانه ایستاد و با صدای

 خشداری، آمیخته به بغض، گفت: 

 تانه خانم، حس من نه عشق بود و نه گدایی عشق! حس منولی مس -آروشا

 فقط و فقط وابستگی بود. مِن مهر ندیده، دیدم یکی داره بهم توجه نشون 

 میده، وابست هش شدم و فکر کردم که عشقه؛ در حالی که نبود. وقتی

 درمورد بیماریم فهمیدم، با خودم گفتم چرا آخر عمری زندگی دو تا بهم

 رای کسی خیر و برکت نداشتم! حداقل این آخرا خیرم بهبزنم؟ من که ب



 یکی برسه! اینطور شد که تصمیم گرفتم رامسین رو فراموش کنم و برم

 کنار، تا اونم بتونه بیاد سمت تو و بهم برسین. اولش فکر میکردم خیلی

 سخته و من همچین اراد های ندارم، ولی حاال فهمیدم من اصالً عاشق 

 نبودم! ... 

  

 ستانه با چشمهایی که اشک در آنها حلقه زده بود، نگاهش م یکرد وم

 چانهاش از بغض م یلرزید.  

 دلش برای این دختر کباب بود! ... 

  

 آروشا اشکهای را با پشت دست پس زد و با همان ه قهقش ادامه داد: من

 که دارم م یمیرم؛ رامسین مال تو. خوب.. خوب ازش مراقبت کن. او..

 یکم احساساتِی... و.. وقتی دیدی بی.. ب یتوجهی ک.. کرد، ب..اون ی.. 

 براش غ.. غذای موردعالقهش رو درست کن.. دوس.. دوست داره! او..

 اون خ.. خیلی دوس.. دوست دا.. داره مستانه...! 



  

 گریه و ه قهق اجازه نداد حرفش را ادامه دهد. 

 .  مستانه هم بغضش شکسته بود و اش کهایش روان صورتش

 در یک حرکت ناگهانی، آروشا را به آغوش کشید و با صدا هق زد.  

حاال هر دو در بغل هم زار م یزدند و دلشان میسوخت برای 

 خودشان!... 

  
 

  

 مهسان*** 

  

 « روز عروسی»

  

 ِد ملعون بدو، دیر شد. ملت عروس م یشن شب قبلش رو نم یتونن -

 هره، مثل خرس خوابیده. ایبخوابن، اونوقت این تا االن که لنگ ظ



 خواب و به بری به حق پنج تن!  

  

 شال رو درست کردم و همونطور که به غرغرهاش میخندیدم، به سمت

 جاکفشی رفتم همونطور که کف شهام رو میپوشیدم، گفتم: 

من قراره عروس شم، من دارم دیر م یرسم، من خواب موندم،  -مه سان

 من

 دردت چیه آخه؟ غرغرو!  از همه چیز عقب افتادم، تو 

  

زیر لب چیزی به درست نشنیدم، زمزمه کرد و بعد رو بهم، با اخم گفت:  

 ِد بشکنه این دست که نمک نداره! ِد بدبخت ملعون عقب افتاده،  -مهدیس

 من صبح کله سحر از خوابم زدم کوبیدم اومدم اینجا که تو گند نزنی به

 دت چیه آخه ؟ مه مترین روز زندگیت، بعد میگی تو در

 به سمت در قدم برداشت و ادامه داد: اصالً من م یرم. لیاقت نداری که!  

  

 با خنده به سمتش دویدم و گفتم:  



 باشه حاال، قهر نکن. سگرمههات رو باز کن یکم بخندیم. به قول -مهسان

 خودت، امروز مه مترین روز زندگی منه! 

  

که زدم به بازوش و با  اخمهاش رو باز کرد و لبخند نصف های زد

 اعتراض

 گفتم:  

 اِ این که نشد لبخند، بخند مهدیس، بخند .  -مهسان

  

 باالخره خندید و با هم رفتیم آرایشگاه.  

 مستانه نیم ساعت پیش با دلناز رفته بود و مهدیس هم عالف منی که به

 قول خودش، مثل خرس تا لنگ ظهر خوابیدم، مونده بود.  

 روشن کرده بود و یه آهنگ شاد گذاشته بود. منم با لبخندتو راه ضبط رو 

 به همه چیز نگاه م یکردم؛ به این زندگی، این اتفاقات. 

  



 باورم نم یشد امروز، روز عروسیمه و باالخره دارم بعد چهار سال دوری

 و کلی ماجرا و مکافات، به عشقم م یرسم. 

 ن لحظه زندگیش، یهالبته طبیعی بود یکی مثل من که همیشه تو بهتری

 فاجعه اومده و گند زده به هیکلش، این خوشبختی رو باورم نکنه؛ اما این

 دفعه واقعی بود.  

 من واقعاً داشتم با رادوین ازدواج م یکردم، امروز!  

  

 وقتی رسیدیم آرایشگاه، دیدیم مستانه و دلناز زیر دست آرایشگر نشستن و

 اون مشغول درست کردن موهاشونه.  

 ن و مهدیس هم زیر دست دو نفر دیگه نشستیم و او نها کارشون روم

 شروع کردن.  

بماند که چقدر تکون خوردیم، غر زدیم و چرت و پرت گفتیم و صدای 

 همه

 رو درآوردیم.  



  

 ای نها بعداً خاطره م یشد!... 
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 ه بودن، چون عمه خانم از قبل بهشونمن و مستانه رو مثل هم آرایش کرد

 گفته بود ای نها دوقلوان و باید مثل هم باشن. 

 من و مستانه همیشه، همه جا و در از شرایطی، ظاهرمون اکثراً مثل هم 

 بود و به همین خاطر، بیشتر کسایی که ما رو میدیدن تعجب م یکردن و 

 نسبتمون رو م یپرسیدن. 

 ودیم!  من و مستانه کپی رایت هم ب



بدون ذر های تغییر تو چهر ههامون؛ فقط چشمهای من یهذره روشنتر بود 

 و

 مایل به سبز، اما چشمهای مستانه آبی بود. 

 این رو مهدیس و دلناز بهمون گفته بودن و خودشون هم همیشه با همین

 روش، ما رو از هم تشخیص میدادن.  

  

 و گوج های بسته موهامون رو به طرز قشنگ و جدیدی شینیون کرده 

 بودن، آرایش صورتمون هم که مثل هم بود و حتٰی لباس عرو سهامون. 

 لبا سهامون هم مثل هم بود.  

  

 دو تا لباس عروس با باالتنه دکلت های سنگدوزی شده که قسمت شونه و

 بازوها لختی داشت، با یه دامن بلند طوری سفید. 

 و تو آینه دیدیم، رسماً شاخ وقتی تو اتاق پرو پوشید یمشون و خودمون ر

 درآوردیم.  



 ما هیچوقت تا این اندازه آرایش نکرده بودیم و خیلی کم پیش میومد که رژ

 قرمز بزنیم.  

  

 نفس عمیقی کشیدم و همونطور که از تو آینه، به مستانه خیره بودم، گفتم: 

 باورم نم یشه مستانه.  -مهسان

 چی رو ؟  -مستانه

 ماییم. اینکه این  -مهسان

 لبخند زد:  

 منم.   -مستانه

 خیلی استرس دارم مستانه. قلبم تند تند م یزنه.  -مهسان

 مال منم.  -مستانه

  

 استرس داشتم.  

 قلبم گرومپ گرومپ م یزد و نف سهام سنگین شده بود.  



 صبح که اینجوری نبودم؛ چم شده بود ؟ 

  

 خب دیگه، بیا بریم.   -مستانه

  ب.. باشه. -مهسان

  

 هر دو از اتاق بیرون رفتیم.  

مهدیس و دلناز با دید نمون، رسماً ف کشون چسبید 

 زمین!  

  

 ا.. االن کی به کیه دقیقا ؟ً  -مهدیس

مستانه به  -دلناز با همون چش مهای مثل وزق شد هش، جواب داد:  دلناز

 مهسان، مهسان به مستانه. 

 مهدیس یکی زد تو سرش و گفت:  

 ک بر سرت! م یگم کدوم مستانهست؟ کدوم مهسان؟ ِد خا -مهدیس



 نه تو این رو نگفتی، گفتی کی به کیه.   -دلناز

مهدیس خواست بکوبه تو پیشونیش که نکوبید و ب هجاش تو کله دلناز 

 کوبید.  

 به دیوونه بازیهامون م یخندیدیم که یهو صدای داد و فریاد شنیدیم:  

 ن دو تا رو ببینم. باید باهاتون حرف ولم کنین، ولم کنین من باید  او -

 بزنم. ولم کنین.  

  

 با تعجب بهم نگاه کردیم.  

 صدای کیه ؟  -مهسان

 نم یدونم، م یرم ببینم.   -مهدیس

 و از سالن آرایشگاه خارج شد . 

  

 صدا که ظاهراً صدای یه زن بود، هنوز هم میومد : 

 با شمام. میگم ولم کنین؛ نم یفهمین نه؟ ِد ولم کنین.  -



  

 چند دقیقه بعد، مهدیس و خانم و آرایشگر، در حالی که یه زن با ظاهری

 آشفته و شلخته رو دنبال خودشون م یکشیدن، وارد سالن شدن. 

  

 با تعجب گفتم: 

 این خانم کیه ؟  -مهسان

 قبل اینکه مهدیس چیزی بگه، خود زن گفت: 

 ین، درسته ؟ ش.. شما مستانه ساالری و مهسان ساالری هست -زن

 سرمون رو تکون دادیم که ادامه داد: من باید با شما حرف بزنم.  

 ما اصالً شما رو نم یشناسیم خانم. چه حرفی آخه؟   -مستانه

 م یدونم، م یدونم. خیلی وق تتون رو نم یگیرم، فقط ده دقیقه. خواهش -زن

 میکنم.  

  



فقط شونه باال به مستانه نگاه کردم تا ببینم عک سالعملش چیه که 

 انداخت.  

 این زن کی بود؟ چه حرفی م یتونست با ما دو تا داشته باشه آخه؟ 

 هیچوقت تا حاال ندیده بودمش و نم یشناختمش.  

 ولی باید م یفهمیدیم کیه و ما رو از کجا میشناسه؛ پس گفتم:  

 خیله خب، ده دقیقه.   -مهسان

 ولی اینجا نمیشه.  -زن

 دراومد:  صدای خانم آرایشگر 

 یعنی چی خانم؟ این دو تا االن دامادها میان دنبا لشون. برین تو -آرایشگر

 اون اتاق حرفهاتون رو بزنین خب.  

  

 زن موافقت کرد و هر سه رفتیم تو اتاق.  

 کاش اون روز نم یرفتیم، کاش رادوین و رامسین اون روز، زودتر

 دادیم، کاش و کاش ومیومدن دنبا لمون و به حرفهای اون زن گوش نم ی



 هزاران کاش دیگه که  اگه اگه م یشد ... 

 فقط اگه م یشد، اونوقت خیلی چیزها بهتر میشد!.. 
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قد بلند بود و خوش اندام. بهش م یخورد سی و خوردهای سن داشته باشه 

. 

 نداشت؛ حتٰی یه تار از  یه مانتوی بلند سیاه پوشیده بود و حجاب کاملی

 موهاش هم بیرون نبود، البته چادر سرش نبود.  

 آرایش نداشت و به ظاهر، متین به نظر میاومد.  

 حاال این زن کی م یتونست باشه و از کجا ما رو میشناخت؟  



 برای فهمیدن پاسخ سوالم، ب یصبرانه گفتم: 

 ار دارین؟ اصالً از خب؟ نم یخواهین بگین کی هستین و با ما چیک -مهسان

 کجا میشناسیمون ؟ 

  

 لبخند گرمی زد و گفت: 

 من افسونم! شما نم یشناسیدم، من هم زیاد شما رو نم یشناسم؛ فقط  -زن

 اسمتون رو م یدونم و نسب تتون رو با رادوین و رامسین.  

  

 ی کباره چشمهام تا آخرین حد ممکن گشاد شد. 

 وب میفهمیدم! ... اسم افسون و ربطش به پسرها رو خ

 با تردید گفتم:  

 اف... افسون؟  -مهسان

  

 سرش رو به نشونه "مثبت" تکون داد که من و مستانه، شوکه بهم نگاه



 کردیم و با حیرت گفتیم: 

 مادر پسرا؟؟ ؟  -مستانه و مهسان

  

 باز هم لبخند زد و سر تکون داد.  

 خدایا این زن چقدر خونسرد بود! .. 

  تو باورم نم یگنجید این زن شیکپوش و باحجابی کهاون روز، اصالً 

 جلوم وایساده و بهم لبخندهای گرم م یزنه، همون افسون، مادر پسرها 

 باشه. 

 همونی که وجود متأهل بودنش، با پدرم رابطه داشت، همونی که به

 شوهرش خیانت کرد و باعث شد پدرم هم به مادرم خیانت کنه، همونی که

لِی همه سخت یها و دردهایی بود که رادوین و رامسین باعث و بانی اص

 تو

بچگی کشیدن و باعث شدن که دچار بیماری روحی روانی بشن و بعدها 

 بههمین دلیل، با اون کارشون مثالً بخوان از من و مستانه که هی چکاره و



 بیگناه بودیم، انتقام بگیرن.  

 باعث همه دور یها و افسون همونی بود که به زندگی هممون آتیش کشید و 

 مصیب تهایی بود که گذروندیم.  

  

 حس و حال اون لحظ هم رو نم یدونم چطور توصیف کنم.  

 حس میکردم نف سهام سنگین شده و راحت نم یتونم تنفس کنم، قلبم تند

 میزد و حریر نازک اشک رو پشت پلکهام، حس م یکردم. 

 یلکس جلومون وایسه ودرک نم یکردم که االن، چطور م یتونه انقدر ر

 بگه، "من افسونم!"  

  

 مستانه هم انگار حس و حال من رو داشت، ولی قو یتر بود؛ زل زد تو

 چشمهای سبز و دریده افسون و گفت: 

 شما االن با چه رویی اومدین اینجا، جلومون وایسادین و خودتون -مستانه

 کنین ورو معرفی م یکنین؟ چطور روتون م یشه تو چشمهامون نگاه 



 درمورد رب طتون به رامسین و رادوین، بگین ؟ 

  

 ابروهاش یکم چین خورد. 

 انگار حرفهای مستانه بهش بر خورده بود، یا نم یفهمید داره چی م یگه و

 درمورد چی حرف میزنه. 

  

 نم یفهمم چی م یگی! مگه من چیکارتون کردم که االن باید خجالت  -افسون

 همونطور که گفتم نم یشناسمتون و فقط اسمتون بکشم تو روتون نگاه کنم؟

 رو م یدونم.  

  

 نم یدونست، افسون از هیچی خبر نداشت. 

از بالهایی که بخاطر عشق یا هوس ممنوعهش به سرمون اومده 

 بود،

 هیچی نم یدونست. 



  

 مستانه پوزخندی زد و گفت:  

 . ؟ نگو که از هیچی خبر نداری و نمیدونی منظورم چیه.. -مستانه

  

 معلومه که نم یدونم. منظورت چیه ؟  -افسون

 خیلی کوچیکی تو!   -مستانه

  

 اخمهای افسون تو هم رفت. مستانه هم زل بود به تخم چشمهاش و خیلی

 دریده و با حرص، نگاهش م یکرد.  

  

 آب دهنم رو قورت دادم و گفتم: 

 ش.. شما با ما چیکار دارین ؟  -مهسان

 با پوزخند گفت:   شونه باال انداخت و

 یه کار مهم. اگه خواهرتون اجازه بدن، بگم.   -افسون



 آخه تو چیکار م یتونی با ما داشته باشی زنیکه؟ اصالً روت  -مستانه

 میشه باهامون حرف بزنی و کاری هم داشته باشی ؟ 

 ولوم صدای افسون یکم بلند شد و اخمش غلی ظتر و گفت: 

 م یکنی دختر خانم! هی هیچی بهم نم یگم، دیگه خیلی داری توهین -افسون

 بیشتر حرف م یزنی. 

 ببینم تو اصالً م یدونی ما کی هستیم ؟  -مستانه

 البته که م یدونم. شما نامزدهای رادوین و رامسین هستین که -افسون

 امروز هم روز عروسیتونه.  

 نه، نه، منظورم اینه م یدونی پدر و مادرمون کی هستن ؟  -مستانه
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 با چشمهای گرد، زیر لب اسمش رو زمزمه کردم:  

 مستانه! !  -مهسان

 طلبکارانه نگاهم کرد و گفت:  

 چیه؟ نم یدونه، م یخوام بهش بگم تا بلکه یکم خجالت بکشه و -مستانه

 بفهمه با چه رویی باید زل بزنه تو صورتمون.  

 رو دنده لج و کاریش نمیشد کرد.  مستانه افتاده بود

 احتماالً م یخواست به افسون بگه شوهرش، پدر ماست و بعد هم کلی

 حرف بارش کنه و حسابی بسوزونتش.  

 میدونستم که تموم این سا لها، بعد وقتی که همه چیز رو درمورد گذشته

 بابا و مامان و افسون فهمیده، چقدر حرص م یخوره و همیشه ازشون کینه

 ه دل داره.  ب

حق هم داشت؛ باالخره باعث و بانی هم ه بالهایی که سرمون اومد، او 

 نها



 بودن.  

 من هم کینه داشتم، من هم دل خوشی نداشتم و خیلی دلم م یخواست بتونم

 تالفی کنم؛ اما االن... االن اصالً در چنین وضعیتی نبودم که بخوام به 

 تالفی فکر کنم. 

 بودم و فضای اطرافم رو درک نم یکردم. یهجورایی گیج و منگ 

 نه، شناختی از خانواد هتون ندارم.  -افسون

 مستانه نیشخند زد و گفت:  

 پس البد فامیل یمون رو هم نم یدونی؟!   -مستانه

 افسون گی جتر از قبل، جواب داد:  

 نه، چطور؟ من فقط با خودتون کار داشتم، نه خانواده و دوست و -افسون

 ن.  بستگانتو

 آها. خب پس بذار بهت بگم که ما...  -مستانه

 با حرص صداش زدم: 

 مستانه! !  -مهسان



 شاکی برگشت سمتم و گفت:  

 چیه هی مستانه، مستانه م یکنی؟ بذار بهش بگم دیگه. .  -مستانه

 کاش م یتونست شرایط رو برای زدن حرفهاش، درک کنه و ب یجا ،

 تو چشم خودش!  چرت و پرت نگه که بعداً دودش بره

 ولی مستانه اینطور نبود، موقعیت رو برای زدن حرفهاش نمیشناخت و 

 نم یدونست چه حرفی رو باید کجا و چجوری زد! .. 

 همین رفتارش، اون روز بدجور کار دستمون داد. .. 

 با جدیت، رو بهش گفتم:  

 ارنگو؛ االن گفتن این حر فها، فقط اوضاع رو بدتر م یکنه. بز -مهسان

 کارش رو بگه و بره.  

 نه مهسان، بزار بهش بگم. دوست دارم قیافهش رو، وقتی که -مستانه

 حقیقت رو م یشنوه، ببینم.  

 افسون که انگار بحث ما براش جالب شده بود، مداخله کرد و گفت:  



 چی رو باید به من بگین؟ موضوع چیه ؟ -افسون

 مستانه ب یمقدمه، گفت:  

 سون آذرنیا هستی، ما هم مستانه و مهسان ساالری هستیم؛ اگه تو اف -مستانه

 یعنی دخترهای شوهرت، اردالن یا همون امیرعلی!  

 با دهن باز به مستانه نگاه کردم.  

 خدای من!  

 چرا گفت ؟ 

 به افسون نگاه کردم. بر خالف انتظارم که فکر میکردم، االن چش مهاش

 زیر لب میپرسه: "چ.. چی گرد و دهن باز م یشه و با شوک و لکنت، 

 گفتی؟"، نیشخند زد و گفت: 

 حدس زده بودم، اما مطمئن نبودم که مطمئنم کردین. من هم همسر -افسون

 پدرتون هستم؛ خوشبختم دخترا!  

 از شدت پررویی و وقاحت این زن، فحشهایی که داشتم تو دلم نثار مستانه

  میکردم رو یادم رفت و با دهن باز، نگاهش کردم. 



 چقدر میتونست وقیح باشه؟ 

 شرم و شعور براش معنایی نداشت ؟ 

واقعاً چطور م یتون ست االن صاف زل بزنه تو چشمهامون و بگه من 

 زن

 باباتونم؟!  

 دیگه واقعاً نم یدونستم چی بگم... ؟ 

 مستانه ولی اخم کرد و با حیرت گفت: 

 تو چقدر رو داری آخه؟!   -مستانه

 داخت:  افسون شونه باال ان

 همینه که هست! حاال اجازه م یدین کارم رو بگم ؟  -افسون

 با لبخند ادامه داد: آخه دیگه کم کم پسرهام باید برسن و داره دیر م یشه. 

 با تندی به مچ دستم نگاه کردم که متوجه شدم ساعت دستم نیست. 

 خب نباید هم باشه... لباس عروس پوشیدم خیر سرم! 

 دید و گفت:  افسون به حرکتم خن



 فکر کنم ده دقیقه دیگه بیان.   -افسون

کاش م یشد فکش رو خورد کنم تا دیگه اینجوری نخن ده و از اون 

 لبخندهای

 مزخرفش نزنه! .. 

 شونه باال انداخت و ادامه داد: خب بریم سراغ کاری که گفتم.  

 آخه تو با چه رویی ازمون انتظار یه کاری رو هم داری ؟  -مستانه

 توجه به حرف مستانه؛ دست برد تو کیف شیکی که به همراه داشت و یهبی

 پاکت ازش بیرون آورد و بازش کرد؛ ظاهراً چند تا عکس توش بود که به 

 سمتمون گرفت.  

 من و مستانه، با تعجب بهم نگاه کردیم و رو بهش گفتیم:  

 ای نها چیه؟  -مستانه و مهسان

 خودتون ببینین.  -افسون

 گرفتیم.  از دستش 

 اون روز، با دیدن اون عک سها رسماً خشکم زد.  



 باورم نم یشد چیزی که دارم توشون م یبینم، واقعِی . 

اون عک سهای بابای غرق در خون بودن، در حالی که رادوین و 

 رامسین

 با سر و روی خونین، باال سرش وایساده بودن و با نیشخند نگاهش

 میکردن.  
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 م یبینید؟ نامزدهای شما، پسرهای من، برای انتقام بخاطر -افسون

گذشتهشون و بالهایی که بخاطر من و بعد رفتنم از اون خونه به 

 سرشون 

 اومده بود، پدر شما و همسر من، اردالن ساالری رو به قتل رسوندن!



کریهشون رو وقتی برگشتم خونه، صدای داد و فریاد و خند ههای 

 شنیدم...

ترسیده بودم... نم یدونستم باید کجا برم و چیکار کنم... به فکرم رسید 

کهازشون عکس بگیرم و گرفتم... االن یک سال گذشته و من باالخره 

 شما دو

 تا پیدا کردم برای انتقام از اون دو تا خدا نشناس!  

  

 سختی باال م یاومد.   لبها و چون هم میلرزید، چشمهام تار میدید و نفسم به

 عکس از دستم افتاد و من ناباورانه دستم رو به دیوار گرفتم تا رو زمین

 نیوفتم.  

اشک از چشمهام میچکید روی گون ههام، ولی من انگار در این عالم 

 نبودم

 که هیچی رو حس نم یکردم!.. 

  

 اون... اون گفت قتل ؟ 



 نتقامشون رو تکمیل کردهپسرها، یک سال قبل، بابا رو کشته بودن و ا

 بودن ؟ 

  

آتش کینه و نفرت او نها تمومی نداشت که هیچ، بلکه هر روز شعل هور 

 تر

 میشد و چیزهای بی شتری رو میسوزوند!.. 

 حاال با این کارشون، زندگی هممون رو به تباهی کشونده بودن! ... 

  

 ت . باالخره ضعف رفتم و با دو زانو، رو زمین نشستم و بغضم شکس

 ولی مستانه که انگار برعکس من، به جای ضعف نشون دادن، خونش به

جوش اومده بود، با عصبانیت به سمت افسون حملهور شد و یق هش رو 

 تو

 مشتش گرفت و گفت: 

 تو چی م یگی؟ تو چی م یگی هاا؟؟ این چرت و پرتها چیه؟ -مستانه

 ی بهشونعوضی او نها پسرهات هستن! چطور میتونی یه همچین تهمت



 بزنی آخه؟ تو... تو چطور تونستی با یه مرد غریبه به شوهرت خیانت کنی

 و باعث آوارگی و بال و مصیبت، واسه کلی آدم بشی؟! تو اصالً... اصالً 

 میدونی انسانیت چیه؟! تو آدمی؟ تو انسانی؟ زالو صفت! ! 

  

 هر دو تو شوک و ناباوری بودیم. 

 ی کرده باشن! غیر ممکن بود پسرها همچین کار

  

 افسون خودش و عقب کشید و همونطور که یق هش رو مرتب م یکرد،

 خونسرد گفت: 

 چرا یهو رم کردی دختر؟ چیز عجیبِی مگه؟ اون دو تا مریض  -افسون

 روانی، به شما دو نفری که عاش قتون بودن و جون م یدادن براتون،

 ی رن جهایی کهتجاوز کردن؛ بعد انتظار دارین به کسی که مسبب واقع

 کشیدن بوده، رحم کنن؟! واقعاً که دخترهای خوشخیال و سادهدلی هستین!  

  



 تو دلم خدا رو صدا زدم.  

 خدایا پس چرا کاری  نم یکنی برامون؟ کم دوری و بدبختی کشیدیم مگه؟

 حاال که داشتیم باالخره همه چیز رو پشت سر میذاشتیم و بهم م یرسیدیم،

 م یشد آخه؟ چرا باید اینطوری 

 خدااا!  

  

 مستانه هم دیگه انگار حرفی نداشت که بزنه. 

 افسون عکسها رو که از دستمون روی زمین افتاده بود، برداشت و

 دوباره گذاشت تو پاکت و داخل کیفش و گفت: 

 ازتون م یخوام که تو این عروسی، خودتون رو جای همدیگه جا  -افسون

 بعد خودم میام بهتون م یگم که بعدش رو بزنید و با پسرها ازدواج کنید.

 چیکار کنید. فعالً خدانگهدار ! 

  

 در مقابل چشمهای حیرت زدنمون، به سمت در رفت؛ اما قبل اینکه در



 رو باز کنه، چرخید سمتمون و با لبخند گرمش که االن انگار در نظرم 

 بیشتر کریه بود، گفت: 

 به رادوین و رامسین هم بهو فکر دور زدن من یا گفتن موضوع  -افسون

 سرتون نزنه که درجا میرم اداره پلیس و عکسها رو م یذارم کف

دستشون؛ بهغیر از او نها، صدای ضبط شده و مدارک دیگ های هم 

 دارم

 که بتونم حر فهام رو اثبات کنم. شما دو تا اگه جون نامزدهاتون رو

 که من م یگم رو دوست دارین و نم یخواهین بزن باالی دار، باید هر چی

 مو به مو انجام بدین!  
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 و رفت. 

 ما مونده بودیم و حال و قیافه گریون و پریشونمون.  

 ما رو تهدید کرده بود... تهدید که قصاص شدن رادوین و رامسین!  

 قطهبا اطالعاتی که ازمون داشت، احتماالً این رو هم م یدونست که ن

 قوتها و همچنین نقطه ضع فهامون، اونها هستن و قشنگ دست گذاشته 

 بود روشون.  

  

 در اون اتاق کوچیک دوباره باز شد و این دفعه، دلناز و نسترن وارد شدن. 

 کجا موندین شما دو تا؟ این چه وضعیه؟ چرا اینجوری رو رمین -دلناز

 نشستین؟ 

 ری گریه م یکنی ؟ مستقیماً رو من ادامه داد: تو چرا دا

  

 سرم رو پائین انداختم. دستم رو جلو دهنم گرفتم و هقی زدم.  

 همه چیز خراب شد، عروسی بهم م یخوره، پسرها م یرن زندان و



 بعدش... بعدش اعدام م یشن! 

 انگار که خوشی و خوشبختی تو تقدیر ما نبوده و نیست؛ فقط تو همون

 اد باشیم. بچگی بود که م یتونستیم بخندیم و ش

 از وقتی که بچگی رو پشت سر گذاشتیم و بزرگ شدیم، تونستیم چپ و

 راستمون رو تشخیص بدیم و بفهمیم اطرافمون چخبره، فقط درد و

 مصیبت م یبینیم... ! 

پدرمون که بهمون خیانت کرد، مادرمون که طردمون کرده بود، کسایی 

 هم

 بهتری نها برامون هستن، که فکر میکردیم م یتونیم بهشون اعتماد کنیم و

 با تجاوز ازمون یه انتقام احمقانه گرفتن و باعث سالها درد و گریه و

 دوریمون شدن، حاال هم که این. .. 

 بخاطر همون انتقام مسخر هشون، روزی که فکر میکردیم بهترین روز

 زندگ یمون خواهد بود، بهم خورد و شد بدترین روز و خاطر هی 

 زندگ یمون!  



 ر تموم غ م و غصه عالم رو دلم نشسته بود و همه چیزهایی که کشیدهانگا

 بودیم، هی تو ذهنم یادآوری م یشد و تو سرم میکوبید که از همون اول

 همین بوده و هست و تو الکی فکر م یکردی اون رو داری و خوشبختی؛

 در حالی که اون بزرگترین عامل بدبخت یهات بوده و هست! ... 

 شد؟ چرا خوشی و خنده به ما نیومده ؟ چرا اینجوری 

  

 نسترن، همونطور که به سم تمون م یاومد، گفت:  

 چتون شده شما؟ پاشید، پاشید که االن اون دو تا پ... داماد مشنگ -نسترن

 میان! پاشید.  

  

 حتٰی به جمله بریده نسترن که انگار م یخواست چیزی نثار رادوین و

 . رامسین کنه هم خند هم نگرفت

 میخواستم صد سال سیاه نیان! باعث و بانی هر چی که کشیدیم و

 میکشیم، او نها بودن.  



  

 مستانه که انگار دیگه کنترلی رو رفتارش نداشت، بلند شد و جیغ زد: 

 م یخوام صد سال سیاه نیان! بی...  -مستانه

  

 با ورود خانم آرایشگر به داخل اتاق، ادامه نداد.  

 اخم گفت:  خانم آرایشگر با

 چخبرتونه شما؟ سالن رو گذاشتین رو سرتون! بیایید -خانم آرایشگر

 بیرون، دامادها اومدن.  

 و خواست بره بیرون که ناگهان نگاهش به ما افتاد، با تعجب گفت:  

 شما دو تا چرا اینجا نشستین؟ چرا گریه م یکنین؟ -خانم آرای شگر

ن ببینم. باید دوباره درستش آرای شتون خراب شد... وای! پاشین، پاشی

 کنم.  

  

 داشت درمورد چی حرف میزد؟ آرایش؟ 

 االن این ب یاهمی تترین چیز بود.  



 کاش درمورد بدبخت یهامون م یگفت و یادآوری م یکرد که تو دوراهِی 

 نجات جون قاتلهای بابای خائن و نامزدهای خودمون و بهم زدن عروسی 

 هستیم!... صشون  و دیدن حکم مرگ و قصا
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 راستی، ما باید چیکار میکردیم ؟ 

 کدوم راه رو م یرفتیم ؟ 

 خودمون رو خائن جلوه م یدادیم و جا به جا میشدیم به بهانه نجات 

 جونشون، یا با منطق کنار م یکشیدیم و شاهد قصاص شدنشون ،

 میبودیم ؟ 



 کدوم ؟ 

  

 گر با جیغ جیغهاش، وادارمون کرد بلند بشیم و با همون حال خانم آرایش

خرابمون، بریم بیرون تا اون آرای شمون رو که بخاطر گری ههامون، 

 یکم

 بهم ریخته بود، درست کنه.  

 به دستیارش هم گفت که بره بیرون و نزاره پسرها داخل بیان.  

  

 آینه بزرگداشت میکاپم رو درست م یکرد و من به چهره خودم تو 

 روب هروم، نگاه م یکردم.  

 دیگه خبری از اون شادی نشاط چند ساعت پیش نبود و به جاش، فقط غم و

 ناامیدی بود که دیده م یشد. 

 نگاهم رفت سمت مستانهای که روی صندلی کناریم نشسته بود و دستیار

 آرایشگر داشت آرایشش رو درست م یکرد. 

 یم ؟ سؤالی نگام کرد؛ یعنی چیکار کن



 از قیافهش پیدا بود که اون هم آشفته و پریشونه؛ مثل من گیج و منگه و

 نم یدونه چیکار کنه، کدوم راه رو بره.  

  

 لبهام رو روی هم فشار دادم. 

 کم مونده بود دوباره بغضم بشکنه و اشکم دربیاد. 

  

  ................................. 

  

 مستانه* ** 

  

 م یگرفتم، باید یه راه رو انتخاب م یکردم و تا تهشباید یه تصمیم 

 میرفتم! .. 

  

 عمراً بدون رامسینی که شده بود همه هستی و زندگیم، طاقت نم یآوردم و



 مثل چهار سال پیش، از سر یه تصمیم احمقانه، باز دست به خودکشی

 میزدم و به زندگیم پایان م یدادم! ... 

 جوره نمیتونستم ادامه بدم! ... دست خودم نبود که، بدون اون هی

  

 اما گناهم چی بود ؟ 

 چرا باید به پای روحیه بیمار و ندونم کاری او نها میموندم؟!  

من که ب یگناه بودم، تقصیری نداشتم؛ فقط باید تاوان ب یگناهی و ب 

 یتقصیر

 بودنم رو پس م یدادم! ... 

 این انصاف بود ؟ 

  

 ، حداقل.. حداقل که م یتونستم احتماالً اگه به حرف افسون گوش م یدادم

 چند روز درمیون ببینمش و خیالم راحت باشه که حالش خوبه و فاصله

 زیادی باهام نداره.  



 اما... اما اگه کنار م یکشیدم، اون وقت هم اون از دست م یرفت و هم 

 خودم دق م یکردم! ... 

  

 . دوراهی سختی بود، اما باید یکی رو انتخاب میکردم

  

 زیبا، این دو تا داماد م یخوان بیان داخل. هر چی بهشون م یگم، -

 گوش نم یدن. 

  

با صدای دستیار آرایشگر که داشت با کالفگی نگاهمون م یکرد، ل 

 بهام 

 رو روی هم فشار دادم و به مهسان نگاه کردم که فقط شونه باال انداخت؛

 یعنی نم یدونم چیکار کنم؟.  

  

ن بگو یه چند دقیقه دیگه معطل بمونن تا عروس خان بهشو -آرایشگر

 مها 



 آماده بشن.  

 بخدا گوش نمیدن. م یخوان داخل بیان.  -دستیار آرایشگر

 فقط پنج دقیقه.   -آرایشگر

 با کالفگی سر تکون داد و دوباره بیرون رفت. 

 آرایشگر سریع کارش رو تموم کرد و گفت: 

 دن دنبالتون.  پاشین دیگه، دامادها اوم -آرایشگر

  

 به مهسان نگاه کردم و هر دو سر تکون دادیم.  

 دیگه وقت فکر کردن و باال پائین کردن موضوع رو نداشتیم، باید یه

 تصمیم قطعی م یگرفتیم و چند دقیقه بعد، با کله م یرفتیم توش!  

  

 می.. م یشه من لنز بذارم؟  -مهسان

 آرایشگر با  لبخند گفت:  

 عزیزم؛ اینجا داریم، بگو چه رنگی میخوایی تا برات بیارم.  آره -آرایشگر



 آ.. آبی! مثل چش مهای خواهرم.  -مهسان

 دستیار آرایشگر با خنده گفت: 

 نکنه م یخوایین دامادها رو دست بندازین کل کها؟!  -دستیار آرایشگر

  

 مهسان لبخند کم جونی زد و چیزی نگفت . 

 گذاشت تو چشمهاش!  آرایشگر لنزها رو آورد و براش 

  

 هر دو بلند شدیم و مهدیس و دلناز دسته گ لهامون رو دادن به دستمون.  

 چند دقیقه بعد پسرها اومدن داخل. 

آرایشگر و دستیارهاش، با مهدیس و دلناز، کلی مسخرهبازی درآوردن 

 و

شاباش گرفتن و از این قبیل کارها که من حواسم به هیچکدو مشون 

 نبود.  

 آشفته بود و فکرم درگیر اون تصمیم لعنتیم! ذهنم 

  



اون روز نفهمیدم که تصمیمم، یا تصمی ممون، چقدر قراره پی شبین 

 یها و 

 معادالتم رو دستخوش اختالل کنه و بهم بریزه،نفهمیدم که قراره چه

 بالهایی به سرم بیاره و کارم رو به کجاها بکشونه، نفهمیدم و گرفتمش؛

 م! ... من تصمیمم رو گرفت
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 .............................. 

  

 شخص سوم *** 

  



 در حالی که دسته گل را محکم در دست گرفته بود و دستهایش م یلرزید،

 یا قدمهایی سست به سوی کسی که نامزد خواهرش بود، رفت. 

 بغض گلویش را م یفشرد و قلبش تند م یزد. 

حس بدی داشت، حس یک خیان تکار، یک خائن، یک متقلب یا 

حقهباز!  خودش هم م یدانست گناهی ندارد و فقط دارد برای عشقش 

 فداکاری م یکند

 تا سرش باالی دار نرود و تاوان ب یگناهیاش را پس م یدهد، اما چه 

 میکرد که این دلش راضی نم یشد!.. 

  

 رش، با لبخندی شگفتزده، حجابشرامسین، داماد، نامزد و مجنون خواه

 را برداشت و به چهر هاش چشم دوخت. 

تشخیص نم یداد که او مستان هاش نیست، بلکه مهسان است؛ البته با 

 شباهت

بیحد و انداز های که این دو خواهر داشتند و لباس و آرای ششان که کپ 

 هم 



 بود و آن لنزهای آبی، طبیعی بود که نتواند تشخیص دهد.  

انی که حاال مستانه شده بود، ل بهای سرخش را روی هم فشار داد مهس

 و

 سرش را پایین انداخت.  

 اما در دل رامسین ولوله بود؛ بعد آن همه کلکل و دردسر که گذشت، بعد

آن چهار سال دوری و دلتنگی که گذشت، بعد آن همه من تکشی و 

ه داشت به اظهار پشیمان یای که برای مستانه و مادرش کرد، باالخر

 مستان هاش

 میرسید. 

 خیال خام بود، مستان هی روب هرویش، مهسانی بود با لنزهایی ه مرنگ

 چشمهای مستانه!.. 

  

 مستان هی واقعی، سرش را بلند کرد و بدون هیچ احساسی، به چهره

 رادوینی که جای رامسینش ایستاده بود، نگاه کرد که باعث شد لبخند از

 و شود و کم کم جای خودش را به اخم میونروی ل بهای رادوین مح



 ابروهایش بدهد.  

مغز مستانه سریع یادآورد کرد که "چش مهات آبِی، چشمهای مهسان مایل 

 به

 سبز بود" . 

 لبش را از ب یدقتیای که به خرج داده بود، گاز گرفت و برای ما سمالی 

 کردن، گفت:  

 بیه همه، گفتم رنگاومم، لنز آبی گذاشتم؛ آخه دیدم همه چیزمون ش -

 چشمهامون هم شبیه باشه. 

  

حتٰی صدا یشان هم فرق نداشت تا جای شک و شعب های برای پسرها 

 بماند.

 کپی در برابر اصل بودند!  

 رادوین دوباره لبخند زد، سرش را تکان داد و گفت:  

 بینظیر شدی، مثل فرشت هها!  -



  

 با حرفش، بین ابروهای مستانه کمی چین خورد. 

 دوست داشت این جمله را روز عروسیاش، از زبان رامسین بشنود.  

 اما چه م یکرد؟ 

 مستانه رامسین را دوست داشت و هرگز نم یتوانست نقص، حال بد و

 خطاهایش را ببیند، دوستش داشت و هرگز نم یتوانست او را پشت

 میل ههای زندان ببیند، نم یتوانست سرش را باالی چوبه دار ببیند و دم

نزند.  امروز به جان رامسینش تهدید شده بود و نم یتوانست ب یاهمیت 

 باشد!  

 اگر... اگر اتفاقی برای رامسین م یافتاد، قطعاً دیوانه م یشد! 

 باید چه م یکرد؟ 

 طاقت نداشت خار در پای رامسینش برود، چه برسد به متهم به قتل

 شدنش؟!  

  



 چیزی نم یفهمید.  آنقدر حالش بد بود که از فضای اطرافش

 نفهمید کی از آرایشگاه خارج شده و سوار ماشین شدند، کی مهسان دست

 در دست رامسینش از جلوی چشمانش عبور کرد و سوار ماشین رامسین

 شد و کی رادوین دستش را گرفت، در ماشین را برایش باز کرد و او

 سوار شد!.. 

  

 فقط یک کلمه در ذهنش م یچرخید، "مجبور!  

خودش و هم خواهرش مجبور شده بودند که خود را جای ه مدیگر  هم

 جا

 بزنند!  

 بخاطر کسانی که دوس تشان داشتند و عاشقانه میپرستید نشان!..  

 چه باید م یکردند ؟ 

 اگر ب یاعتنایی م یکردند و عقب میکشیدند، باید شاهد قصاص کسانی

 میبودند که مالک قلب و رو حشان بودند!.. 



 و مهسان طاقت این را نداشتند، نمیتوانستند.  مستانه 

 داشتند قید زندگی، آینده و خوشبختی خودشان را میزدند تا حداقل پسرها 

 را هر روز صحیح و سالم، نزدیک خودشان ببینند! .. 

 و ای نگونه فداکاری م یکردند! .. 

  

 نفهمید کی ماشین جلوی آن ویالی بزرگ، مجلل و شلوغ توقف کرد، کی

 ادوین پیاده شد و در ما شین را برایش باز کرد و کی دست در دستش ر

 گذاشت و پیاده شد. 

دامن بلند و پقی لباسش با دو دست جمع کرد و پشت سر رامسین و 

 مهسانی

 که جلو یشان بودند، وارد ویال شدند.  

  

 همه چیز و همه جا به زیباترین نحو ممکن تزئین شده بود، روی سرشان

 ات م یریختند و مهما نها با خنده و شادی نگاهشان میکردند. نقل و نب



 دخترها مادرشان را میدیدند که با چه شوق و مهری نگاهشان میکند و

 شادی میکند. 

 پسرها هم عمه و دختر عم هشان را... 

 آروشا با لبخند نگاهشان میکرد و خوشحالی میکرد و عمه خانم اشک در

 چشمهایش حلقه زده بود.  

 چوقت فکر نمیکرد سر و سامان گرفتن این دو پسر را که تمام عمرشان هی

 را وقف عیاشی و خو شگذرانی کرده بودند، ببیند.  

 حاال دیده بود و مراد دلش رسیده بود!  

 میفهمید که چقدر در کنار دخترها خوشحال هستند و از ته دل برا یشان

 خوشحالی میکرد!.. 
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 وارد اتاقی که برای عقد در نظر گرفته شده بود، شدند.  

 مادر دخترها، عمه خانم، خالهی دخترها، شمیم دختر خاله دخترها، آروشا 

 و برادرهایش، دایی دخترها و بچ ههایش، مهدیس و دلناز و.... حضور

 داشتند و با شادی و خنده نگا هشان میکردند. 

 جز عرو سهای مجلس! آنها برعکس بغض داشتند و بههمه م یخندیدند 

 زور جلوی خودشان را گرفته بودند تا گریه نکنند! .. 

  

 پشت سفره عقد یاسی رنگی که برا یشان آماده شده بود، نشستند و عاقد،

 نفس عمیقی کشید و  دفتر بزرگش را باز کرد: 

 بسم هللا الرحمن الرحیم. قال رسول هللا.....  -عاقد

  



 همه ساکت بودند.  

 لحظه سرنوشت سازی برای دخترها بود!.. 

 اگر بله م یدادند، یعنی باید بقیه عمرشان را کنار مردی که هیچ عالقهای

 به او نداشتند و روزی نامزد خواهرشان به حساب میآمد، زندگی

 میکردند و این عذا بآور بود! .. 

  

  

 رد که باید از این به بعد بهمهسان به رادوین نگاه کرد، یک لحظه تصور ک

 او به چشم یک خواهرشوهر نگاه م یکرد، محال بود؛ نم یتوانست. 

 مستانه به رامسین نگاه کرد، برای او هم زجرآور بود.  

 نگاههای حسرتبار دخترها به پسرها در حالی بود که آنها با ذوق و

 دل آرام و هیجان، به بدلیای که کنارشان نشسته بود نگاه م یکردند و در

 قرار نداشتند تا زودتر بله را بشنوند و خیا لشان راحت شود!.. 



  

 عاقد ادامه داد:  

 دوشیزه خانم، مستانه ساالری، آیا به بنده  وکالت م یدهید تا شما را -عاقد

 با مهریه یک جلد کالم هللا مجید، یک جفت آینه و شمعدان و ی کهراز و

 م بهار آزادی، به عقد جناب آقای رامسینسیصد و هفتاد و سه عدد سکه تما

 پناهی دربیاورم؟ آیا بنده وکیلم ؟ 

  

 تعداد سک ههای مهری هشان، در واقع سال تولد تشان بود. 

 مهسان چشمهایش را روی هم فشار داد... عاقد او را "مستانه" خطاب 

 کرده بود و این نزدیک بود اشکش را دربیاورد!  

  

 باالی سرشان عقد میسابید، بر سکوت حضار، و صدای مهدیس که داشت

 طنین انداز شد: 



 عروس رفته گل بچینه.   -مهدیس

 برای بار دوم عرض م یکنم، عروس خانم آیا بنده وکیلم ؟  -عاقد

 عروس رفته گالب بیاره.   -مهدیس

 برای دفعه سوم عرض م یکنم، عروس خانم، به بنده وکالت م یدهید  -عاقد

 وم شده، شما را به عقد آقای رامسین پناهی دربیاورم ؟ که با مهریه معل

  

 مهسان به مستانه نگاه کرد. بغض هر د ویشان رو به ترکیدن بود!  

 حاال باید چه میکردند ؟ 

 یک لحظه از ذه نشان گذشت که با خود چه فکری کردند که دست به کار 

 د فداکاریبچگانه زدند؟! کدام فداکاری؟ با تباه کردن خودشان، داشتن

 میکردند ؟ 

 مغزشان هشدار میداد. .. 

 ناگهان هر دو فریاد زدند:  

 نه!   -مستانه و مهسان
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 حضار ناگهان ساکت شد . 

 همه خشکشده به دخترهایی که خودشان هم متعجب و حیر تزده بودند از

 ه شدند.  چیزی که گفتند، خیر

 پسرها چشمهایشان گرد شده بود و یا شوک به آنها نگاه م یکردند.  

 جو سنگینی بود!  

  

 عاقد با چشمهای ریز شده گفت:  

نه؟ یعنی چه نه؟ اگه ناراضی هستین چرا پای سفره عقد نشستین  -عاقد

 ؟ 

  



 مستانه و مهسان بهم نگاه کردند.  

 یگفتند؛ مگر یادشان رفته بود که چرا ونباید اینطور م یشد، نباید "نه" م  

 به چه دلیل، با بغض و گریه سر این سفره عقد نشستند؟ مگر یادشان رفته 

 بود که مسئله جان و عش قشان بود؟! اگر نه م یآوردند که همه چیز بهم

 میخورد، آنوقت برای دید نشان، باید پشت میل ههای زندان منتظر 

 یدار هم وجود داشت! قصاص میشدند، آنوقتمیماندند؛ البته اگر امکان د

 خودشان باید شاهد اعدامشان میبودند!.. 

 آنها که طاقت این را نداشتند، داشتند ؟ 

  

 عمه خانم ابروهای نازکش را درهم کشید و با حاشا گفت:  

نه؟ بعد اون همه برنام هریزی و زحمت و هزینه، بعد اون  -عمه خانم

 همه

 ن همه رنج، مشکل و مصیبتی که کشیدیم و بهمشب بیداری و دوری، او

 خوردن کلی میونه که این دو تا پسر د لشون رو بهتون باختن، م یگین نه؟



 شما همونهایی هستین که تا دیروز صدای خندهها و شادیهاتون با این دو

تا پسر سادهدل، تا صبح م یاومد و نمیذاشت تو آر امش بخوابیم؟! حا 

 ... 

  

 کالمش را برید:  فریاد رادوین 

 بسههه! بس کنین دیگه عمه.!  -رادوی ن

 بس کنم؟ چرا بس کنم؟ کم بخاطرشون بدبختی و درب هدری  -عمه خانم

 کشیدین؟ کم دلتنگی کشیدین؟ کم د لتون رو شکستن؟ حاال میگن نه؟!

 بعد... 

  

 این دفعه رامسین داد زد:  

 بسه عمه، تمومش کنین دیگه.   -رامسین

 د به مهسانی که حیران، کنارش نشسته بود و ادامه داد:  بعد رو کر

 نه؟ به همین راحتی م یگی نه؟ پس اون همه دل و قلوه دادن و -رامسین



 عاشقم، عاشقمها چیشد؟ همش یه بازی بود؟ من بازیچهت بودم، آره؟ پنج

 سال بازیم دادیم که آخرش اینطوری بگی، نه؟! تو اصالً ... 

  

 ست و داد زد:  مهسان چشمانش را ب

 آره، یعنی بله!   -مهسان

  

 عاقد با تعجب گفت: 

من رو گیر آوردین؟ یعنی چی که ی کبار میگین نه، ی کبار  -عاقد

 بله؟ 

 بله حاج آقا، بله. جواب من بل هست!  -مهسان

 پس چرا گفتی نه دختر؟ گیر آوردی ما رو؟  -عمه خانم

 مهسان با درماندگی به مستانه نگاه کرد.  

 نم یدانست چه بگوید و چطور "نه"ای که گفتند را جمع کند.  

 گویی تکلیفشان با خودشان هم مشخص نبود و نم یدانستند کدام تصمیم



 درست است؛ بله یا نه؟ 

 ولی تصمیمشان را که گرفته بودند، نم یتوانستند زیرش بزنند.  

 ود سبکعقلشان یکچیز م یگفت، د لشان یک چیز دیگر! اما آنها که با خ

 سنگین کرده بودند، این تردید برای چه بود ؟ 

یک تصمیم گرفتند که بخاطر عش قشان فداکاری کنند، تا اینجا، پای 

 سفره 

 عقد هم آمدند، دیگر نم یتوانستند عقب بکشند و بزنند زیر همه چیز! ... 

  

 حرف بزن مستانه، بگو این چه بازیای که راه انداختی ؟  -رادوی ن

 و به مهسان گفته بود؛ مهسانی که با این حرف، اشک دراین را ر

 چشمهایش حلقه زده بود و نم یدانست چه کند با این بغضی که داشت 

 گلویش را م یفشرد تا اینجا نترکد و رسوایی نشود! .. 

 او که مستانه نبود! .... 

 مستانه واقعی که کنار رادوین نشسته بود، گفت:  



 شوخی بود!   -

 چیی؟ یعنی چی؟ ما رو مسخره کردین ؟  -عمه خانم

 نه، نه، فقط شوخی بود عمه خانم. میخواستیم اینطوری مثالً پسرا  -مستانه

 رو یکم اذیت کنیم، وگرنه جواب ما بل هست! 

  

 پسرها بهم نگاه کردند و خندیدند.  

 و به این صورت عقد صورت گرفت! .. 

  

 #تاوان_ب یگناهی 

   162#پارت_

 #نازی  

  

  

 رادوین* ** 



  

 به درخواست مهسان، مستانه و مادرشون، عروسی مختلط نشد و زنونه و

 مردونه از هم جدا شد. 

 برای ما فرقی نداشت، چون خانواده چندان مذهبی و پایبند به احکام دینی

 نبودیم؛ اما انگار برای او نها اهمیت زیادی داشت. 

 چادر سرشون کنن، نماز با این وجود، هیچوقت ندیده بودم که دخترها

 بخونن و یا روی اعتقاد و پایند یشون به اصول دینی، پافشاری کنن؛

 همیشه آزاد م یگشتن، اما حجابشون هم همیشه کامل بود.  

 در هر حال که نم یشد تشخیص داد خانواده مذهب یای هستن یا نه. 

ایی، ت کخندی زدم... واقعاً مسخره بود که من بعد شش و نیم سالی آشن

 تازه 

 تو روز عروس یمون فهمیدم که همسرم آدم با اعتقاد و مذهب یاِی!  

 ما تو قسمت مردونه بودیم و همه در حال بگو بخند و خوش گذروندن

 بودن.  



رامسین با علی و مهرسام مشغول حرف زدن بودن و صدای خند 

 ههاشون 

 به گوش م یرسید. 

اشاره کرد که برم پی علی سرش رو به سمتم چرخوند و با نگاهش 

 ششون 

 که سر تکون دادم و بهشون ملحق شدم.  

 خب، چی م یگفتین ؟  -رادوی ن

 هیچی واال! این دو تا گیر دادن که چرا مهمونی خداحافظ مجردی  -رامسین

 نگرفتین!  

 با خنده و تعجب گفتم: خداحافظ مجردی؟ این دیگه چجوری مهمون یاِی ؟ 

 رین روز مجردیشون رو جشن میگیرن. بابا همون که آخ -مهرسام

 ابروهام رو باال دادم و گفتم: آها . 

آره! چرا نگرفتین آخه؟ من براتون برنام هها داشتم.  -مهرسام

میخواستم(به رامسین اشاره کرد) این گور به گور شده براتون یه دهن 

 بخونه، علی



کنم،  برقصه، تو بساط کباب رو بزنی، منم بشینم نمای شتون رو نگاه

 بخندم

 و کبابت رو بخورم.  

رامسین زد به شون هش و گفت: مگه دلقکیم دیوث؟! خودتم هیچ کار 

 نکنی

 و فقط بشینی نگاه و بخوری؟ ها؟! 

 مهرسام دست به کمر شد و با غرور جواب داد: 

 بله دیگه؛ انتظار که نداشتی بیام برای (به من اشاره کرد) این  -مهرسام

 جور کنم و با کوفت و زهرمار، از شما سه تا  نکبت، بساط منقل رو

 گودزیال، پذیرایی کنم ؟ 

 علی زد پس کل هش و گفت: که من برقصم؟ آره؟ آره ؟ 

 آره! چرا م یزنی عبرت؟!   -مهرسام

 علی گوشش رو کشید که داد مهرسام به هوا رفت، بعد گفت:  

 من یه رقصی بهت نشون بدم که حظ کنی! پسر هی بی....  -علی

 داد زدن مهرسام و نگاه متعجب مهمو نها که رومون بود، باعث شد دست 



 علی رو از گوش مهرسام جدا کنم و بگم: 

همه دارن نگا همون م یکنن! بزار بعد که از اینجا رفتین،  -رادوی ن

 حسابش

 رو برس!  

 مهرسام معترضانه گفت: اِ رادی! داشتیم؟ 

یادت بود و برنامه داشتی، چرا بله که داشتیم. اصالً تو که  -رادوی ن

 برای 

 مهمونی چیزی نگفتی؟ 

 االن م یگفتم باحالتر بود، چون حسرتش رو م یخورین!  -مهرسام

و به دنباله حرفش، قهقهه شیطان یای زد که هممون پوکر نگاهش 

 کردیم.  

 میتونم قسم بخورم که این پسر دیوون هست! 

 ؟  چیه؟ چرا اینجوری نگاهم میکنین -مهرسام

 یعنی دیگه واقعاً خاک باغچه خونه نن هی فرانکی قاشق قاشق تو  -علی

 سرت مهرسام! خاک!  



 چرا خب؟ بخواد قاشق قاشق بریزه که تا آخر عمرم باید بشینم -مهرسام

 کنار اون باغچه! پیر م یشمااا! 

رامسین زد به شون هش و گفت: اگه تو مشکل عقالنی نداری، منم 

 مشکل

   روانی ندارم.

 علی و مهرسام خندیدن و "روانی"ای نثارش کردن؛ اما من خوب

 میفهمیدم که معنی حرفش چیه و درمورد کدوم مشکل م یگه!... 

 به مهمو نهایی که همشون در حال حرف زدن، خوردن و خندیدن بودن،

 نگاه کردم و آهی کشیدم.  

  

 ویرایش "تاوان ب یگناهی:" 
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 بعد حدوداً یک ساعت، اعالم کردن که آقایون وارد قسمت زنونه میشن و 

 خانمها شالهاشون رو سرشون بکنن. 

  

 به رامسین نگاه کردم و با اضطراب گفت: 

 تو استرس نداری ؟  -رادوی ن

  

 با تعجب جواب داد:  

 نه، استرس برای چی؟!   -رامسین

  

 داریم م یریم تو زنونه.  -رادوی ن

  

 خب؟  -رامسین



  

 عصبی از این بیخیالیش، مضطرابه گفتم: 

خب؟ م یگی خب؟ خب به جمالت، استرس داریم احمق! باید  -رادوی ن

 اونجا 

 با دخترا یه رقص داشته باشیم، جلوی اون همه آدم.  

  

 باز هم جوابش با همون حالت خنثٰی و پوکر فیس بود: 

 خب ؟  -رامسین

  

 ن و کم شدن این اضطرابی که باعث شده مدامنفس عمیقی برای آروم شد

 پاهام رو تکون بدم و دستهام عرق کنه، کشیدم و با حرص گفتم: 

 هیچی، هیچی. اصالً بیخیال !  -رادوی ن

  

 فکر خوبیه. یکم عصبی به نظر میای! حالت خوبه ؟  -رامسین



  

 به آسمون نگاه کردم و گفتم:  

 رم! هوم، آره، خوبم؛ اصالً محش -رادوی ن

  

 با لبخند سر تکون داد و گفت: 

 خوبه؛ حاال بریم.   -رامسین

  

 و شونه به شونه هم، وارد قسمت زنونه شدیم. 

 بدون اینکه به فضا، اطراف و مهمو نها کوچکترین اهمیتی بدم و یا حتٰی 

نگاهشون کنم، نگاهم ی هرأس رفت سمت باالترین نقطه سالن که 

 مهسان و

  مستانه نشسته بودن.

 لبخندی زدم و به سم تشون قدم برداشتم. 

  

 مهسان با دیدنم، لبخند نصفه نیم های زد و گفت: 



 س.. سالم.  -

  

 خنده تو گلویی کردم و کنارش، روی صندلی نشستم.  

  

 سرش رو پایین انداخته بود و با دستهای عرق کرده، هاکی از استرس و

 یرفت و من محو شده، به اضطرابش، با دسته گلی که تو دستش بود، ور م

 نی مرخش زل زده بودم.  

مهسان انقدر آروم نبود، اون همیشه شیطنت داشت و جن بوجوش م 

 یکرد؛

اما حاال در آرو مترین و سرب هزیر ترین حالتی که تا حاال ازش دیده 

 بودم،

 کنارم نشسته بود.  

  

 واقعاً چیشد که دلم رو بهش باختم و عاشق شدم؟ 



 عشق و عاشقی و این داستانها نبودم، برعکس بیشتر من آدم اهل 

 هو سباز بودم که دخترهای رنگارنگ دورم رو پر کرده بودن! یه آدم

 الَُکلی دخترباز! 

  

 آدمهای اطرافم با کارها و حرفهاشون باعث شدن که فکر کنم آدم خوب،

 مهربون، خو شقلب و کسی که ظاهر و باطنش یکی باشه، وجود نداره! اما

 شنایی با مهسان باعث شد که این تفکرم از این بره.  آ

  

 درست بود چند سالی میشد که دیگه دختربازی و این کارها رو کنار

 گذاشته بودم و تا حدودی خودم رو از فساد بیرون کشیده بودم، اما اگه با

 مه سان آشنا نم یشدم و معنی عشق و عاشقی رو نم یفهمیدم و درک

 ممکن بود برم سراغ کارهای گذشتهم و دوباره خودم رونم یکردم، باز هم 

 به لجن بکشونم!  

  



 مهسان به من عشق رو فهموند، بهم یاد داد که همه آد مها بد و قلبهاشون 

 سیاه و تاریک نیست، بهم نشون داد آد مهای خوب، خوشقول و بااراده هم

 وجود دارن که فقط به قصد سواستفاده بهم نزدیک نم یشن!  

 هم یاد داد چطوری به زندگی لبخند بزنم و شاد باشم، چطوری مشکالت ب

رو با صبوری پشت سر بذارم و آینده رو او نطور که م یخوام، بسازم! 

 .. 

 و من همه ای نها، یعنی تموم عمر و زندگیمون رو مدیونش بودم! .. 

  

 #تاوان_ب یگناهی 
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 که آقایون وارد قسمت زنونه میشن و  بعد حدوداً یک ساعت، اعالم کردن

 خانمها شالهاشون رو سرشون بکنن. 



  

 به رام سین نگاه کردم و با اضطراب گفت: 

 تو استرس نداری ؟  -رادوی ن

  

 با تعجب جواب داد:  

 نه، استرس برای چی؟!   -رامسین

  

 داریم م یریم تو زنونه.  -رادوی ن

  

 خب؟  -رامسین

  

 لیش، مضطرابه گفتم: عصبی از این بیخیا

خب؟ م یگی خب؟ خب به جمالت، استرس داریم احمق! باید  -رادوی ن

 اونجا 



 با دخترا یه رقص داشته باشیم، جلوی اون همه آدم.  

  

 باز هم جوابش با همون حالت خنثٰی و پوکر فیس بود: 

 خب ؟  -رامسین

  

 ده مدامنفس عمیقی برای آروم شدن و کم شدن این اضطرابی که باعث ش

 پاهام رو تکون بدم و دستهام عرق کنه، کشیدم و با حرص گفتم: 

 هیچی، هیچی. اصالً بیخیال !  -رادوی ن

  

 فکر خوبیه. یکم عصبی به نظر میای! حالت خوبه ؟  -رامسین

  

 به آسمون نگاه کردم و گفتم:  

 هوم، آره، خوبم؛ اصالً محشرم!  -رادوی ن

  



 ت: با لبخند سر تکون داد و گف

 خوبه؛ حاال بریم.   -رامسین

  

 و شونه به شونه هم، وارد قسمت زنونه شدیم. 

 بدون اینکه به فضا، اطراف و مهمو نها کوچکترین اهمیتی بدم و یا حتٰی 

نگاهشون کنم، نگاهم ی هرأس رفت سمت باالترین نقطه سالن که 

 مهسان و

 مستانه نشسته بودن. 

 داشتم. لبخندی زدم و به سم تشون قدم بر

  

 مهسان با دیدنم، لبخند نصفه نیم های زد و گفت: 

 س.. سالم.  -

  

 خنده تو گلویی کردم و کنارش، روی صندلی نشستم.  



  

 سرش رو پایین انداخته بود و با دستهای عرق کرده، هاکی از استرس و

 اضطرابش، با دسته گلی که تو دستش بود، ور م یرفت و من محو شده، به

 ل زده بودم.  نی مرخش ز

مهسان انقدر آروم نبود، اون همیشه شیطنت داشت و جن بوجوش م 

 یکرد؛

اما حاال در آرو مترین و سرب هزیر ترین حالتی که تا حاال ازش دیده 

 بودم،

 کنارم نشسته بود.  

  

 واقعاً چیشد که دلم رو بهش باختم و عاشق شدم؟ 

 م، برعکس بیشترمن آدم اهل عشق و عاشقی و این داستانها نبود 

 هو سباز بودم که دخترهای رنگارنگ دورم رو پر کرده بودن! یه آدم

 الَُکلی دخترباز! 



  

 آدمهای اطرافم با کارها و حرفهاشون باعث شدن که فکر کنم آدم خوب،

 مهربون، خو شقلب و کسی که ظاهر و باطنش یکی باشه، وجود نداره! اما

 کرم از این بره.  آشنایی با مهسان باعث شد که این تف

  

 درست بود چند سالی میشد که دیگه دختربازی و این کارها رو کنار

 گذاشته بودم و تا حدودی خودم رو از فساد بیرون کشیده بودم، اما اگه با

 مهسان آشنا نم یشدم و معنی عشق و عاشقی رو نم یفهمیدم و درک

 دوباره خودم رو نم یکردم، باز هم ممکن بود برم سراغ کارهای گذشتهم و

 به لجن بکشونم!  

 مهسان به من عشق رو فهموند، بهم یاد داد که همه آد مها بد و قلبهاشون 

 سیاه و تاریک نیست، بهم نشون داد آد مهای خوب، خوشقول و بااراده هم

 وجود دارن که فقط به قصد سواستفاده بهم نزدیک نم یشن!  

 م و شاد باشم، چطوری مشکالت بهم یاد داد چطوری به زندگی لبخند بزن



رو با صبوری پشت سر بذارم و آینده رو او نطور که م یخوام، بسازم! 

 .. 

 و من همه ای نها، یعنی تموم عمر و زندگیمون رو مدیونش بودم! .. 

  

 واقعاً اگه مهسان نبود، من االن ممکن بود کجای زندگی باشم؟ ! 

 ، خالفکار بشم، قاتل بشم، تا ته توممکن بود معتاد بشم، ب یافتم به الواتی

 لجن فرو برم و خیلی چیزهای دیگه که ممکن بود سرم بیاد! .. 

  

 انگار نگاه خیر هی طوالنی مدتم رو حس کرد که گفت:  

 چی.. چیزی شده؟  -

 سر تکون دادن و گفتم: 

 نه، چیزی نشده؛ چطور ؟  -

  

 شونهش رو آروم باال انداخت و جواب داد:  



 یکنی!  آخه نگاه م -

  

 نکنم ؟  -

  

  

 هیچی نگفت و دوباره سرش رو پایین انداخت. 
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 نگاهم رفت سمت رامسینی که پروانه رو بغل کرده بود و داشت با علی و

 مهرسام حرف میزد. 

 با افسوس سرم رو پائین انداختم. خیر سرش داماد این مجلس بود، اونوقت 



 کنار عروسش، داشت با دوستهاش بگو بخند م یکرد! بهجای نشستن 

 من االن میام.   -

 این رو، رو به مهسان گفتم و بلند شدم رفتم سمت رامسین و اون دوتا.

 پروانه رو از بغلش گرفتم و گفتم:  

 ِد برو دو دقیقه کنار مستانه بشین پسر. وقت برای حرف زدن با این  -

 دو تا الدنگ زیاده!  

 هم کرد و گفت:  علی حرصی نگا

نَم، ولی حیف که این احمق  - َُ  دوست دارم کله هر دو تاتون رو بِک

 راست میگه! برو بشین پیشه مستانه خانم؛ برو ببینم.  

 هر چند که دوست دارم (به علی اشاره کرد) این االغ رو تا  -مهرسام

 میخوره بزنم، ولی حیف که راست م یگه! داماد مثل تو نوبره واال! برو

 گه. دی

 رامسین با حالت تهاجمی، سرش رو تکون داد و گفت:  



 باشه، باشه. چرا میزنین؟ رفتم دیگه.   -

 و جلوی چشمهای غضبناک ما، به سمت جایی که دخترها نشسته بودن

 رفت. 

 علی زد پس کله مهرسام و گفت: 

 ِد احمق، همه م یدونن من همیشه راست و حق م یگم؛ چرا مثل قاشق -

 سط و آرزوهای محالت رو م یگی؟!  نشسته میپری و

 مهرسام همونطور که پس کل هش رو م یمالید، گفت: 

 کدوم آرزوهای محال حیوون ؟  -

 علی جواب داد:  

 همین که من رو بزنی. محاله پسرم، محال!   -

 من محال رو بهت نشون م یدم، اما حیف که اینجا جاش نیست.   -مهرسام

 علی ابرو باال انداخت گفت:  

 جا م یخوایی؟ من سراغ دارم. بیا بریم نشونت بدم.   اِ، -



 بریم تا یه محالی نشونت بدم که حظ کنی!   -مهرسام

 علی نیشخندی زد و دست رو شونه مهرسام گذاشت تا با هم به سمتی بزن

 که با لحن حرصیم و صدایی که سعی داشتم آروم باشه، گفتم:  

 ن پائین و م یرین؟ یه امشب وایسین ببینم بابا! کجا سرتون رو انداختی -

 رو که عروسی رفی قهاتونه، آبروداری کنین حداقل!  

 بهم نگاه کردن و علی گفت: 

 خیله خب بابا، کاری نکردیم که.   -

 باشه دادا تو چرا حرص م یخوری؟ آروم باش، نفس عمیق، -مهرسام

 ریلکس؛ امشب باید اوضاع و احوالت روب هراه بمونه. بچه رو بده ما و

 ودت هم برو بشین پیش مهسان خانم. خ

با حرص نگاهشون کردم و پروانه رو دادم بغل مهرسام، بعد هم با 

 چشمهام 

 خط و نشونی براشون کشیدم و رفتم سمت دخترها و رامسین.  

 رو صندلی قبل یم، کنار مهسان، نشستم. 



  

  ..................................... 

  

 رامسین* ** 

  

 ه مستانه بود و هنوز تو دلم به اون شوخیشون سر عقد، میخندیدم. نگاهم ب

اون لحظه که گفت "نه"، ی هلحظه قلبم اومد تو دهنم، چشمهام تا آخرین 

 حد 

 ممکن گشاد شده بود و به معنای واقعی، خشکم زده بود. 

 االن احساساتی نشدم که به این فکر کنم که "اگه واقعاً جوابش منفی 

 یشد؟ اونوقت چیکار باید میکردی و ممکن بود چه حالی  میبود، چی م

 داشته باشیم؟" نه، هیچکدوم از این ح سها رو نداشتم؛ من اون لحظه

حسرت این رو م یخوردم که چرا از قیافه دیدن یم موقع شنیدن"  نه" 

 عکس



 ندارم که بعداً نگاهش کنم، کلی بخندم و تجدید خاطره بکنم . 

 ، واقعاً اگه جوابش منفی م یبود، چیکار م یکردم؟ اما خب، این به کنار

 از اینکه همچین چیزی نشد و کارشون فقط شوخی بود، خیلی خوشحال 

 بودم؛ چون ممکن بود بعدش دست به کاری که نبایده بزنم!  

 قطعاً از مستانه دست نمیکشیدم؛ حتٰی اگه صد بار هم "نه" م یشنیدم، باز

 این موضوع و "بله" شنیدن. درست مثل این هم تالش م یکردم برای تغییر

 چهار سال که با همه ناامید شدنهام از هر دفعه گشتن و ب ینتیجه موندن،

 باز هم بیخیال نشدم تا باالخره پیداش کردم و همه اون من تکشیها و حرف

 زدنها برای همین "بله" شنیدن!  

 و االن ما داریم ازدواج م یکنیم.  

 ه درست و چه احمقانه، جواب داد.  کارهایی که کردم، چ

 من تو زندگی خیلی اشتبا هها کردم که بعضیهاشون تقریباً غیرقابل جبرانه؛ 

 مثل کشتن پدرم! ولی تا چه حد مقصر بودم؟ چقدر حق داشتم ؟ 



 من خانواده خوبی نداشتم.  

 مادرم با بادیگاردمون، کسی که برای پدرم کار میکرد، بهش خیانت کرد

 جلوی چشمهای مایی که سن و درکی نداشتیم، اون رو تا حد مرگ و پدرم 

 کتک زد و بعد رفت! مادرم از سردخونه فرار کرد و با همون عشق

 ممنوع هش زندگی یه خانواده دیگه رو بهم ریخت، یعنی مادر مستانه و

 مهسان و خودشون؛ او نها گناهی نداشتن، اردالن ساالری، عشق مادرمون

 ترها رو قربانی هوس خودش کرد و بعد یه مدت بازیچه افسون، مادر دخ

 کردنش، ولش کرد.  

 این زندگی مستانه و مهسان بود. ولی اونها در سنی بودن که بتونن همه

 چیز رو درک کنن و بفهمن، ولی ما چی؟ تو دوازده/سیزده سالگیمون

 همه بدبخت یهامون شروع شد و تلخ یها رو تجربه کردیم.  

 ی یا همون پدرمون که فقط اسم "پدر" رو یدک م یکشید، یهراستین پناه

 آدم روانی بود که برامون نامادری آورد و باهاش، تا تونست عذا بمون

 داد. 
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 حق بچگی کردن رو ازمون گرفت، مایی که همیشه بهترین چیزها رو

 گاههای ترحمانگیز همه جا رومونداشتیم و بقیه حسرتش رو م یخوردن، ن

 بود! .. 

 با وجود ای نها، طبیعی بود که بخواهیم از اون فضا دوری کنیم و

 باب یتجرگی، بریم سراغ الکل و دختربازی! ما کسی رو نداشتیم که

راهنمای یمون کنه و را هورسم زندگی رو بهمون یاد بده، فقط ی همش 

 دوست 

 ه کشید نمون تو لجن!  بیتجری هتر از خودمون داشتیم ک



  

 نگاهم رو به روب هرو دادم و آهی کشیدم. 

 واقعاً بیخیال... تو شب عروسیم دارم درمورد چه چیزهایی هم فکر 

 میکنم ؟ 

 باید بزنن اولین داماد در تاریخ بشریت که شب عروسیش به جای شادی و 

 خنده، نشسته و به ی همش خزعبالت مزخرف فکر میکنه!  

 آروم خندیدم که مستانه با تعجب گفت:  از فکرم،

 به چی میخندی ؟  -

 با خنده جواب دادم:  

 هیچی؛ چیز مهمی نیست.  -رامسین

 گوشه لبش رو به سمت پائین داد و چیزی نگفت . 

 من واقعاً م یتونستم از این دختر بگذرم؟ جوابش مشخص بود، نه؛ معلومه

 که نه.  



ستم چهار سال ازش دور بمونم ؟ نم دارم فکر میکنم که جداً چطور تون

 یدونم چم شده بود، ولی حس م یکردم از این به بعد، طاقت یهلحظه

 دوریش رو هم ندارم!  

یکم که گذشت، عمه اومد پی شمون و خواست که بریم وسط و برقصیم 

 تا

 بقیه مهمو نها هم شروع کنن.  

 دستم رو به سمت مستانه دراز کردم و گفتم: 

 خار میدین بانو ؟ افت -رامسین

 نگاهش رفت سمت مهسان که کنار رادوین نشسته بود. چش شده بود؟ 

 صداش زدم:  

 مستانه!   -رامسین

 حرفی نزد و آروم دستش رو تو دستم گذاشت؛ انگار م یترسید دستم رو 

 بگیره یا یه همچین چیزی! .. 

  بلند شدیم و وسط رفتیم؛ مهسان و رادوین هم پشت سرمون اومدن. 



 دستم رو دور کمر مستانه حلقه کردم و اون هم دستهاش رو دور گردنم،

 البته خیلی شل و سعی داشت بدنش رو ازم فاصله بده.  

 چرا اینطوری رفتار م یکرد؟ 

 مستانه، حالت خوبه ؟  -رامسین

 لبخند هولی زد و گفت: 

 آ.. آره، خوبم.   -

 ن بودم که ی همشکلیسرم رو تکون دادم و دیگه چیزی نگفتم؛ ولی مطمئ

 داره، چون رفتارش شدیداً مشکوک شده بود و این فاصله گرفت نها و 

 تالشش برای اینکه موقع رقص، بد نهامون بهم نخوره و تماسی پیدا نکنه،

 عجیب بود.  
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 شونهای باال انداختم. اح تماالً بخاطر استرسشه. 

 تی که داشتیم م یرقصیدیم، سرش پائین بود و تا م یتونستتو تموم طول مد

 سعی میکرد فاصل هش رو باهام حفظ کنه. 

 به محض تموم شدن رقص، ازم جدا شد و از بین جمعیت رد شده و از

 سالن بیرون رفت. 

 دیگه رفتارش زیادی مشکوک و عجیب شده بود!  

 نشسته بودیمنگاهی به رادوین و مهسان که داشتن به سمت جایی که 

 میرفتن، کردم و به دنبال مستانه، از سالن بیرون رفتم.  

 نگاهی به سمت چپ و راستم کردم، کدوم ور باید م یرفتم؟ 

 طبیعتاً نرفته تا ویال رو بگرده و بین مهمونها بچرخه، احتمالش هست



رفته باشه سرویس بهداشتی که اونم ا نتهای راهروی سمت چپ بود؛ پس 

 به

 رفتم.   همون سمت

 وارد راهرو شدم که همین لحظه، در سرویس بهداشتی باز شد و مستانه با 

 سر پائین انداخته بیرون اومد.  

 به سمتش رفتم و گفتم: 

 حالت خوبه؟ چت شد یهو ؟  -رامسین

 سرش همچنان پائین بود و جوابی نم یداد. 

 مستانه..  -رامسین

روم چون هش رو گرفتم و باز هم جواب نداد که این دفعه با دستم، آ

 آروم

سرش رو باال آوردم. رنگ و روش حسابی پریده بود و حالت چهر 

 هش 

 جوری بود که انگار م یخواست بزنه زیر گریه!  

 بین ابروهام چین خورد و با نگرانی گفتم: 



 چت شده مستانه؟ چرا رنگت انقدر پریده؟ حالت خوبه ؟  -رامسین

 ضآلودی جواب داد:   ای بغباالخره دهن باز کرد و با صد

 هی.. هیچی! م.. من خوبم.   -

 ت کخند هیستریکی زدم. واقعاً من رو چی فرض کرده بود ؟ 

یعنی با این رنگ پریده و وضع بهم ریخت هت، باید باور کنم  -رامسین

 که

 حالت خوبه؟! چت شده مستانه؟ بهم بگو.  

 اد و با صدایبا درموندگی سرش رو بع ای نطرف و اونطرف تکون د

 تحلی لرفتهای هاکی از بغضی که دیگه شکسته بود، گفت: 

 هیچی، هیچی! من.. من خوبم، خوب.   -

 با کالفگی چشمهام رو روی هم فشار داده و نفسم رو بیرون دادم.  

 دستهاش رو که رو صورتش گرفته بود و گریه م یکرد، گرفتم و با لحن 

 آرومی گفتم:  

 اشه؛ گریه نکن.  باشه عزیزم، ب -رامسین



 سرش رو تکون داد و بدون نگاه کردن بهم، گفت:  

 می.. م یرم صورتم رو بشورم.  -

 باشه، برو.   -رامسین

 دستهاش رو از تو دستهام بیرون کشید و رفت تو سرویس بهداشتی.  

 تو موهام دست کشیدم و با خودم گفتم: رفتارش خیلی عجیب شد هها! تا 

 خندون بود، حاال یهو چش شد که گریه همدیروز که خوب و شاد و 

 میکنه؟!  

 بیرون اومد و گفت:  

 آرایشم که بهم نریخته ؟  -

 نگاهم رو تو صورت مثل ماهش چرخوندم و گفتم:  

 نه، خوبه.   -رامسین

 سرش رو تکون داد:  

 پ.. پس بریم.   -



 بریم.   -

 با اخم و با هم به سالن برگشتیم. عمه با دید نمون، به سم تمون اومد و

 گفت: 

کجا غی بتون زد شما دو تا؟ یهساعته دارم دنبا لتون م  -عمه خانم

 یگردم.  

 چرا؟ مگه چیشده ؟  -رامسین

 چیشده؟ تازه م یپرسی چیشده؟ یهو از وسط مهمو نها -عمه خانم

 غیبتون م یزنه، بعد م یپرسین چیشده؟

 نهای عمه  چشمهام رو تو حدقه چرخوندم و پوفی کشیدم. باز هم گیر داد

 شروع شده بود و با شناختی که ازش داشتم، حاال حاالها هم تمومش

 نم یکرد. 

 مستانه که دید اوضاع خرابه و عمه خاموش نم یشه، گفت: 

 من یکم حالم بهم خورد عمه خانم، واسه همین رفتیم بیرون.  -

 عمه نگران گفت:  



 ه نشد ؟ عمه خانم: یعنی چی حالت بهم خورد؟ االن خوبی؟ چیزیت ک

 مستانه با لبخند جوابش رو داد:  

 نه عمه خانم؛ حالم خوبه، چیزی نشد.   -

 عمه که انگار نگرانیش برطرف شد، نفس آسود های کشید و گفت:  

 خب خداروشکر! حاال بیایین برین پیش اون دو تاک تنها  -عمه خانم

 موندن؛ باید کیک عروسیتون رو ببرین. 

م گفتیم، بعد هم رفتیم پیش رادوین و مهسان. سرمون رو تکون دادیم و چش
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 مهسان*** 

  



تا آخر عروسی، مثل مرد ههای متحرک کنار رامسین م یایستادم، م 

 ینشستم 

 و هر کاری که م یکرد رو م یکردم.  

 یانگار اصالً تو این عالم نبودم که هیچی از اطرافم نم یفهمیدم، فقط صدا

 خنده و  شادی بقیه رو به طور گنگی م یشنیدم و با لبخندهای مصنوع یم،

 حرفهاشون رو که ازشون سردرنمیآوردم، تائید م یکردم. 

 چقدر حسی بدی بهم دست میداد وقتی که رامسین، مستانه خطابم م یکرد!

 من که مستانه نبودم، مهسان بودم.  

 ن تصمیم احمقانه، خودم رو توتو دلم هزار بار لعنت کردم خودم رو که او

 این بدبختی انداختم.  

 تقصیر خودم بود، اشتباه کرده بودم، نباید این کار رو م یکردم، ولی

 نم یتونستم هم نکنم؛ 

 اگه این کار رو نم یکردم، باید شاهد قصاص شدن رادوین، جلوی چشمهای

 خودم میبودم! .. 



زه کافی هم مدرک داشت افسون شوخی نمیکرد، اون جدی بود و به اندا

. 

 خودش عکسها رو بهمون نشون داد؛ توی اون عک سها، بابا غرق در 

 خون روی زمین افتاده بود و رادوین و رامسین با دستها و لبا سهای 

 خونی، در حالی که نیشخند داشتن، باال سرش وایساده بودن.  

 نشکنه و از یادآورر یش تنم مور مور شد و لبم رو گزیدم تا باز بغضم

 نزنم زیر گریه!  

 اصالً نفهمیدم که عروسی چطور گذشت، کی تموم شد، کی رفتیم سوار 

ماشین شدیم به سمت خونه ،کدوم دوستهای پسرها و بعضی مهمونها 

 باهامون اومدن، چطور خداحافظی کردن و رفتن؛ وقتی به خودم اومدم،

 م باز کرده.  دیدم تو یه پارکینگ هستیم و رامسین در ماشین رو برا

 نم یخوای پیاده شی ؟  -رام سین

 با گیجی گفتم: 

 ها؟  -



 خندید و گفت:  

 حواست کجاست؟ گفتم نم یخوای پیاده بشی ؟  -رامسین

 تند تند سرم رو تکون دادم و گفتم:  

 چرا، چرا.  -

 و پیاده شدم.  

 با تعجب به دور و برم نگاه کردم و گفتم:  

 د بریم خونه شما؟ اینجا کجاست؟ مگه قرار نبو -

 دستم رو گرفت که لرزی یهویی به تنم افتاد، ولی اون انگار متوجه نشد و

 گفت:

 م یخواستم سورپرایزت کنم. بیا بریم تا خونه جدیدمون رو -رامسین

 نشونت بدم.  

 سرم رو تکون دادم و سعی کردم دستم رو از دستش بیرون بکشم. انگار 

 دم، ناراحت شد که گفت: از ای نکه واکنش خاصی نشون ندا



 خوشت نیومد ؟  -رامسین

 وای نه! من باید نقش بازی م یکردم، نباید میذاشتم شک کنه و چیزی

 بفهمه که اگه م یفهمید، اونوقت همه چیز که بخاطرش حاضر شدیم این

 همه بدبختی رو به جون بخریم، بهم م یریخت؛ ولی دستم که تو دستش

 تمرکز نمیداد. بود، بهم اجازه فکر کردن و 

 فقط تونستم سر تکون بدم و با حالت گیج و منگی که داشتم، بگم:  

 ن.. نه، اتفاقاً خیلی هم خوشم اومد و خوشحال شدم. دستت درد نکنه !  -

 سر تکون دادم و زیر لب "باشه"ای گفت. انگار قانع نشده بود.  

 ادم!  چشمهام رو روی هم فشار دادم و تو دلم لعنتی به خودم فرست

 اون شب رامسین واقعاً سورپرایزم کرد؛ خون های که در نظر گرفته بود،

 تو طبقه ششم اون آپارتمان بود و واقعاً رویایی شده بود، این رو وقتی که 

 داخلش رو دیدم فهمیدم.  

 چراغها خاموش بود و تو گوشه به گوشه خونه شمع روشن بود، با زمینی



 . اتاق مشترکی که در نظر گرفته بود روکه پر بود از گلبر گهای قرمز

 واقع اً قشنگ تزئین کرده بود.  

 اگه مستانه بود، حتماً با دیدن اینها کلی ذوق م یکرد، ولی من برعکس

 بغض کرده بودم.  

 نم یدونستم تا کی قرار بود به این نقش بازی کردن ادامه بدیم، فقط

ین شب اول داشت دیوون میدونستم که قراره حسابی از پا درم بیاره؛ هم

 هم 

 میکرد.  

 غیرممکن بود بتونم دووم بیارم!  

 مستانه بودن کار من نبود، من نم یتونستم؛ مستانه شلوغ بود، پر

جنبوجوش بود و هیجان میکرد، چه بیرون و چه تو خونه، براش هیچفرقی 

 نداشت و همه جا یهجور رفتار میکرد و م یخندید؛ ولی من فرق 

 ت بود که تو خونه شلخته و شلوغ بودم، ولی بیرون آروم و کمداشتم. درس

 تکاپو بودم.  



 مستانه از آهنگ گذاشتن و رقصیدن لذت میبرد، عاشق مسافرت رفتن 

 بود، کنجکاوی زیادی داشت و همه جا دنبال جواب سوا لهاش بود، تا حد 

 زیادی سمج و لجباز بود و جلوی هیچ احدالناسی کم نم یآورد،

 درازی داشت و هیچوقت نم یذاشت کسی حقش رو بخوره، ولی منزبو ن

اینجوری نبودم. درست بود که منم زبو ن دراز داشتم، ولی خیلی جاها 

 کم

 میآوردم و عقب م یکشیدم، درست بود که منم لجباز بودم ولی نه در حد 

 مستانه و این م یتونست برای رامسین شکبرانگیز باشه، درست بود که

 و بودم ولی نه مثل مستانه که تا به جوابش نرسه د ست منم کنجکا

 برنم یداره، من خیلی جاها بیخیال م یشدم و قیدش رو میزدم؛ درست بود

که منم اهل تکاپو و جن بوجوش بودم ولی هیچوقت مثل مستانه 

 آدرنالین

 خونم اونقدر باال نم یرفت. 

با شخصیت  اون شب تازه فهمیدم که چقدر از لحاظ اخالقی و باطنی

 مستانه



 فرق دارم و فقط ظاهرمونه که شبیه همه. 

  

 #تاوان_ب یگناهی 

  168#پارت_

  

  

  

 سرم رو محکم تکون دادم و آهی کشیدم.  

 امشب رو باید چیکار م یکردم ؟ 

 لعنت بهم که خودم، خودم رو تو این منجالب انداخته بودم! باید ی هکاری 

 میکردم.  

  

 د و با دیدن منی که هنوز روی تخت نشسته بودم،رامسین وارد اتاق ش

 متعجب گفت:  



 چرا هنوز اینجا نشستی؟ مگه نم یخوای بری حموم ؟  -

  

 هل شده و با تته پته جواب دادم: 

 م.. من؟ ن.. نه نم ی.. نم یخوام برم.   -

  

 خیله خب باشه، پاشو پس لباست رو عوض کن. تو کمد هست.  -رامسین

  

 ب.. باشه.  -

  

 ثانیه همو نطور نگاهم کرد و بعد رفت سمت کمد، درش رو باز کرد و چند

 حولهای رو از توش برداشت و بعد هم از اتاق بیرون رفت؛ 

 احتماالً رفت حموم . 

  



 دوباره نشستم رو تخت و سرم رو میون دستهام گرفتم . 

 مهسان، خیلی احمقی، خیلی خیلی!  

 زدی؟ برای مردی که قرار بود واقعاً با چه فکری دست به همچین کاری 

 شوهر خواهرت بشه، نقش خواهرت رو بازی میکنی و خواهرت هم

 همین کار رو با مردی که قرار بود شوهر تو بشه،  م یکنه!  

 خدایا این دیگه چه مصیبتی بود؟!  

 لعنت به این عشق و زندگی! 

 شدیم و کار برای کار وارد اون شرکت نم یشدیم، کاش اونجا استخدام نم ی

 با پسرها آشنا نم یشدیم، اصالً کاش هیچوقت عاشق نمیشدیم! .. 

 این دیگه چه عشقی و احساسی بود که ما داشتیم ؟ 

 اون همه کلکل و بعدش شش ماه کما رفتن من، اون همه سروکله زدن با

مامان و توضیح دادن بهش، اون همه ماجرا و تجرب ههای مختلف، 

و شیرین، خنده و شادی و همه چیزهایی که  دوری وجدایی، اتفاقات تلخ

 گذشت؛



 حاال دوباره مشکل، دوباره دردسر، دوباره بدبختی و مصیبت!  

 انگار خوشی به ما نیومده بود! .. 

چرا تا میاومدیم دو روز خوش باشیم، یهو ی هچیزی م یافتاد وسط و 

 گند

 میزد به همه چیز؟ 

ود آخه؟ به کی بدی کرده مگه ما چیکار کرده بودیم؟ گنا همون چی ب

 بودیم

 که این شده بود جزاش؟ چرا.. چرا عاشق همچین آد مهایی شده بودیم؟

 کسایی که تکلی فشون با خودشون هم مشخص نبود و نمیفهمیدن کدوم

کارشون درسته و کدوم غلط، متوجه کارها و تصمی مهاشون نبودن و 

 هر

 این عشق دست بکشیم اشتباهی رو مرتکب م یشدن..! چرا نمیتونستیم از

 آخه ؟ 

  

 دلم م یخواست کاش همه اینها یه خواب بود و هیچوقت این اتفاقات 



 برامون نم یافتاد؛ یا زمان یکم به عقب برمیگشت و هیچوقت به حر فهای

 افسون گوش نم یدادیم که نتیجهش این بشه!.. 

 خودم کردم که لعنت بر خودم باد!  

  

 شدم و به سمت میز توالت رفتم. جلوی آینه با کالفگی از روی تخت بلند

 وایسادم و خیره به چشمهام که لنز  آبی بودن، لب زدم: 

 مهسان، تو این تصمیم رو گرفتی، خودت این راه رو انتخاب کردی، -

 پس باید تا تهش بری؛ حق جا و جر زدن هم نداری. یادت باشه که

 ای نکار رو بخاطر عشقت، بخاطر کسی که دیوون هوار دوستش داری 

 کردی! تو برای اون فداکاری کردی تا قصاص شدنش رو نبینی، تا

 حکم مرگ و اعدام شدنش رو نبینی، تو اون رو دوست داری و باید

 این رو با این کارت، ثابت کنی. از این به بعد مهسان نیستی، بلکه

 مستان های؛ پس باید مثل اون رفتار کنی. خوب این نقش رو بازی

 انه!  کن... مست



  

 با کی حرف میزنی ؟  -

  

  

 با شنیدن این جمله که از رامسینی که دست به سینه و متعجب پشت سرم 

 وایساده بود و نگاهم م یکرد، جاخورده ناخودآگاه "هین"ی کشیدم و دستم

 رو روی قلبم گذاشتم که خندید و گفت:  

 آروم دختر! چرا م یپری هوا؟ جن که ندیدی.   -رامسین

  

 د هیستریکی زدم و گفتم:  ت کخن

 تو که از هر چی جن و روح و شبح هم بدتر آدم رو م یترسونی! یه -

 ندا ب ده حداقل، اومدی پارازیت انداختی وسط حرفم، ترسوندیم هم!  

  



 قهقه ه زد و با خنده گفت:  

 ببخشید لیدی، ببخشید؛ خیلی خیلی معذرت م یخوام که مزاحم -رامسین

 ا ج نهای درونیتون شدم. خواهش م یکنم من رو عفوسخنان طالییتون ب

 بفرمایید.  

  

 آروم خندیدم و چیزی نگفتم.  

 امیدوار بودم تونسته باشم رفتارم رو تا حدودی شبیه مستانه بکنم.  

  

 راستی، چرا لبا ست رو عوض نکردی؟ نتونستی زیپش رو باز -رامسین

 کنی؟ م یخوایی کمکت کنم ؟ 

  

 اوه خدا!  

 فکر این جاهاش رو نکرده بودم ؟  چرا

 واقعاً چرا من نم یتونم یک کار رو درست و حساب شده، با برنامه انجام 



 بدم ؟ 

 یه بار نشد تصمی مهام دقیق و کارهام حساب شده باشه، همیشه وسط کار

 میفهمم که فکر یه جاهایی رو نکردم.  

ناز دیگه... چهار از اثرات خواهری با مستانه و ه منشینی با مهدیس و دل

 تا

 آدم ب یفکر و بیبرنامه مثل هم!  

  

 بهون های به ذهنم نم یرسید. باید چی میگفتم ؟ 

 نم یتونستم اجازه بدم زیپ لباسم رو باز کنه، پس نم یتونستم هم بگم که

 خودم تنهایی نتونستم درش بیارم.  

  

 پروانه!   -

  

 وای نه! خاک تو سرم!  



 م ؟ این دیگه چی بود گفت

  

 با تعجب گفت:  

 پروانه چی؟ حالت خوبه ؟  -رامسین

  

 خاک، خاک، خاک، خااااک دو عالم قاشق، قاشق تو سرت مهسان! گند

 زدی، گند؛ اون هم جوری که کالً نشه جمعش کرد! .. 

  

 از رو تخت بلند شد و به سمتم اومد و گفت: 

 خوبی مستانه ؟  -رامسین
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 باید ی هجوری این گندی که زدم رو جمع میکردم ؛ 

 پروانه، پروانه رو م یخوام، دخترم رو میخوام. اصالً کجاست؟ کجا -

 بردیش؟ پیش کیه؟ چرا نیاوردیش اینجا؟ نکنه تو عروسی جا 

 گذاشتیش؟ چرا نیاوردیش پیشم؟ دخترم کو؟ کجاست؟ مگه مادرش

 یتونه شبها بدون من بخوابه؛ تانیستم؟ چرا پیشم نیست؟ اون نم 

 براش قصه تعریف نکنم و الالیی نخونم، خوابش نم یبره. زود باش

 دخترم رو برام بیار، میخوامش. همین حاال، همین ام شب. 

  

از اون همه ی هریز حرف زدن که خودم هم چیزی ازشون رو متوجه 

 نشدم،

 گاهم م یکرد. نفس نفس م یزدم و رامسین با چشمهای گرد و دهن باز ن

 چشمهام رو روی هم فشار دادم و تو دلم شروع کردم به بدتر فح شکش 



 کردن خودم! 

 اومده بودم جم عش کنم، بدتر گند زدم.  

  

 به قیافه رامسین نگاه کردم، بنده خدا هنگ کرده بود!  

 آب دهنش رو قورت داد و با چشمهای ریز شده گفت: 

پروانه امشب رو پیش عمه و آروشاست باشه، باشه؛ آروم باش.  -رامسین

، 

 فردا روز م یرم میآرمش.  

  

 خدای من! بهونه خوبی بود.  

 راه دیگ های نداشتم، باید همین پیش م یرفتم. 

  

 دستهام رو به کمرم زدم و با اخم گفتم:  

 نهخیر! من این چیزها حالیم نیست، همین امشب دخترم رو م یخوام . -



 برو بیارش.  

  

 رو جلوش تکون م یداد و سعی میکرد قانعم کنه؛ با لحن دستهاش

 آرومی گفت: 

 آخه امشب که نم یشه عزیزم؛ بزار امشب رو پیش عمه خانم  -رامسین

 باشه، فردا صبح زود با هم م یریم میآریمش.  

  

 گفتم که نه! من همین امشب دخترم رو میخوام و ه یجوره هم قانع  -

 الکی تالش نکن و به جاش برو و پروانهنم یشم یا کوتاه نم یآم، پس 

 رو از پیش عمه خانم بیار. 

  

 آخه عزیزم، امشب نم یشه که اینطوری. ..  -رامسین

  

 با عصبانیت وسط حرفش پریدم و گفتم:  



 اتفاقاً خیلی هم خوب م یشه. من دخترم رو م یخوام و بس! برو -

 بیارش. 

  

 با درموندگی نگاهم کرد و گفت:  

 ت شده مستانه ؟ چ -رامسین

  

 من هیچیم نشده، فقط دخترم رو م یخوام.  -

  

 آهی کشید و سرش رو پایین انداخت: 

 باشه؛ م یرم بیارمش.   -رامسین

  

 از ای نکه نقشم گرفت و به نتیجهای که میخواستم رسیدم، لبخند

 پیروزمندان های زدم و گفتم: 



 پس برو دیگه.   -

  

، با لباس خواب که نم یتونم برم. حداقل بذار لبا سهام رو عوض کنم -

سر تکون دادم و "باشه"ای گفتم، بعد هم کنار میز توالت وایسادم تا 

 آماده

 شد و با برداشتن سوئیچ ماشین، از اتاق بیرون رفت. 

 آهی کشیدم. فکر کنم ناراحتش کردم!  

  

تصمیم گرفتم تا رامسین با پروانه برگرده، لبا سم رو عوض و آرای شم 

 رو 

 اک کنم.  پ

 به سختی و کلی ور رفتن تونستم لباس رو از تنم دربیارم، بعد به سمت کمد

 لبا سها رفتم و بازش کردم که با انبوهی از لبا سهای مجلسی و راحتی و

حتٰی لباس خواب روب هرو شدم؛ یه  لباس راحتی از بی نشون انتخاب 

 کردم و



 پوشیدم. بعد رفتم تا آرای شم رو پاک کنم.  

تی که کارم تموم شد، به سمت تخت رفتم و خودم رو، روش پرت کردم.  وق

 پسرها رو مقصر همه این اتفاقات میدونستم، ولی دلم هم براشون

 میسوخت؛ نم یدونم چرا.  

 من کامالً در جریان گذشته سخت و تلخی که داشتن و چیزهایی که کشیدن

 ترن، اونقدربودم؛ م یدونستم که رفتار پدرشون و نامادریشون، نس

 باهاشون بد بوده و عذا بشون دادن که باعث شدن پسرها دچار یهسری

اختالالت روحی، روانی بشن و حتٰی ما هها زیر نظر روانشناس بودن. 

 همه

 ای نها رو میدونستم و رادوین برام تعریف کرده بود.  

 انتقا مشون رو که ازمون گرفتن و عذا بوجدان بعدش رو هم کشیدن، ما هم

 بخشیدیم و خواستیم بریم سر خونه زندگیمون و خوش باشیم، ولی انگار 

 خوشی بهمون نیومده بود!  

 سوال من این بود که چرا بابا رو کشتن؟ یعنی ممکن بود که بخاطر همون



 بیماری روح یشون بوده باشه؟ همون ترسها و استر سهایی که داشتن و

 او نها رو مجبور به خیلی چیزها م یکرد!.. 

 خب طبیعتاً مرض که ندارن همی نجوری بیدلیل بیان یکی رو بکشن، حتماً 

 بخاطر همون بوده؛ ولی مگه نگفتن درمان شدن؟ مگه رادوین نگفت که

 االن حا لشون خوبه و هیچ مشکل روح یای هم ندارن ؟ 

نم یفهمیدم، چرا ای نجوری شده بود؟ اگه هنوز هم اون مشک لها رو 

 دارن،

 ر یا روانشناس نرفته بودن تا مشکلشون برطرف بشه وچرا پیش مشاو

 درمان بشن؟ 

 باید ای نکار رو م یکردن. 

  

 داشتم تو ذهنم درمورد ای نکه باید با پسرها حرف بزنم و ازشون درمورد

 بیمار یشون بپرسم یا چطور ازشون بخوام به درمان ادامه بدن، فکر 

 ابم برد.  میکردم که ک مکم چشمهام روی هم افتاد و خو
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 مستانه* ** 

  

 مهسان من دارم م یرم سر کار. چیزی الزم داری بگیرم ؟  -

  

با صدای رادوین، نگاهم رو از بیرون گرفتم و به سمتش برگشتم و با 

 لبخند

 مصنوعی گفتم:  

 نه عزیزم، چیزی الزم ندارم.   -



  

 ارج شد. لبخند گرمی زد و از خونه خ

  

 دیشب مونده بودم چیکار کنم و چطور این تصمیم چپاندرقیچ یمون رو

 راست و ریست کنم و حاهایی که فکرشون رو نکرده بودم رو جمع کنم،

 که رامسین سر رسید و فرشته نجاتم شد. اومده بود تا پروانه رو ببره و

 دادمیگفت که مستانه به شدت عجیب و مشکوک شده، گفت انقدر جیغ و 

 کرد و گفتم "دخترم رو م یخوام، دخترم رو م یخوام." که مجبور شد بره

 پیش عمه خانم تا پروانه رو بیاره، ولی عمه بهش م یگه که پروانه پیش

 ماست و اون هم میاد اینجا. 

 نم یدونم مهسان چیکار کرده بود، اما کارش خوب بود؛ هم خودش رو

 نجات داد هم من رو.  

 بود که بره پیش عمه خانم، ولی چسبیده بود به من و پروانه هم قرار

 رادوین مجبور شد با خودمون بیاردتش.  



 نم یدونم؛ شاید حس کرده بود مادرش منم! 

  

 ای نکه دخترم االن ممکنه خال هش رو مادرش بدونه و اون رو جای من

 "مامان" صدا بزنه، قلبم رو به درد م یآورد. 

 م نگه شمیداشتم. کاش م یشد یهجوری پیش خود

  

 آهی کشیدم و از رو مبل بلند شدم که همین لحظه، صدای زنگ خونه اومد.  

 رفتم سمت آیفون که دیدم مهدیس و دلناز پشت در هستن؛ لبخند محوی زدم

 و بدون پرسیدن، در رو باز کردم.  

  

 چند دقیقه بعد با صدای جیغ جیغ و کلک لهای همیشگیشون، وارد خونه

 شدن . 

 هدیس به سمتم اومد و محکم بغلم کرد، طوری که کم مونده بود خفه بشم!  م

  



 مهدیسی، عزیزم، آرو متر هم میتونی بغلم کنی قربونت برم!   -من

  

 خندید و ازم جدا شد و گفت: 

ای ب یلیاقت! آتش فشان احساساتم فََوران کرد؛ اومدم بغلت  -مهدیس

 کنم،

 گند زدی به حالم!  
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 با خنده زدم رو شون هش و گفتم:  

 ن هکه خیلی هم احساس داری حاال!  -من



 ندارم؟ من احساس ندارم؟ بابا من به این. ...  -مهدیس

 دلناز پرید وسط حرفهاش و نذاشت حرفش رو ادامه بده:  

 باز نکن توروخدا مهدیس! اصالً تو خدای احساس و عاطفه، تو -دلناز

 بمب 

 انرژی و احساسات، تو آت شفشان تازه فوران شده عشق و احساس، تو

 خوب، تو محشر، تو از همه سر، تو استاد نیوتون، تو سیخ جارودستی،

 تو. .. 

 داشتم از حرفها و صفتهایی که دلناز نثار مهدیس م یکرد، غش غش

 میخندیدم که مه دیس با عصبانیت زد پسکله دلناز و گفت: 

 فه شو تو هم؛ به من م یگی شروع نکن، بعد خودت دهنت روخ -مهدیس

 اندازه... اندازه تمساح باز کردی شروور میگی؟! جمع کن.  

 دلناز همو نطور که پ سکل هش رو م یمالید، گفت:  

 لیاقت نداری که! دارم بهت لق بهای خوب، خوب م یدم، اونوقت -دلناز

 بیشعور.   مثل... مثل... اه اصالً مثل خر، م یزنیم!



مهدیس باز خواست جوابش رو بده که با خنده دست رو شون هش گذاشتم 

 و

 گفتم:  

 خب دیگه بسه.   -من

 مهدیس نفسش رو بیرون داد و با حرص گفت: 

 فقط چون تو م یگی.   -مهدیس

 ممنون. حاال م یشه بگین برای چی اومدین ؟  -من

 باشم، با شوک نگاهم دلناز که انگار با این حرفم، بهش برق وصل کرده

 کرد و گفت:  

 یعنی تو یکی از این مهدیس جنی هم بیلیاقتتری، ها!   -دلناز

 چرا ؟  -من

 مهدیس زد رو دستش رو جواب داد:  

 چرا؟ تازه م یپرسی چرا؟ خب بیلیاقت اومدیم ببینت و حالت رو -مهدیس

 بپرسیم دیگه. خیر سرت دیشب، شب عروسیت بود.  



 انداختم و "آهان"ی گفتم که هر دوشون با تأسف سر تکون  ابروهام رو باال

 دادن. 

 ضتون از مزاحمت چیه.    چیه خب؟ نم یدونستم غر -من

 دلناز آهی کشید و گفت:  

 آدم نبودی؛ فکر کردم م یشی، نشدی و نیستی و معلومه که نخواهی -دلناز

 هم شد. الکی بهت امیدوارم بودم. یعنی خاک، خاک تو سر خودم! 

 ادای اشک ریختن رو درآوردم و گفتم: 

 اشک شوق م یبارد از چشمانم با دیدن این محبت ب یکرانت دوست -من

 عزیزم!  

 قیافهش جوری شد که انگار میخواست مثل این گرازها که یکی بدجور

رفته رو م خشون، بهم حمله کنه و تیک هپارهم کنه؛ مهدیس که دید دیگه 

 کار

 شیده م یشه و هوا پسه، پارازیت شد و گفت: داره به جاهای باریک ک

 خب دلی دیگه بریم پیش مهسان.  -مهدیس



 دلناز آروم نگاهش رو ازم گرفت و سر تکون داد که با تعجب گفتم: 

 م یخوایین برین؟ خب یکم بشینین حداقل؛ هنوز دم درین.   -من

 واال تو که گفتی مزاحمیم، پس بهتر که بریم.   -مهدیس

 گفت ؟ چی داشت می

 ت کخندی زدم و گفتم:  

 من شوخی کردم مهدیس؛ چرا ب یجنبه بازی درمیاری؟!   -من

 داشت از درگاه خارج میشد که با این حرفم، برگشت سمتم و چند لحظه با

 چشمهای گرد نگاهم کرد؛ بعد زد زیر خنده و گفت: 

 احمق جون، گفتم بریم که (به دلناز اشاره کرد) این جونور -مهدیس

 ک هپارهت نکنه، بعد تو م یگی بیجنبه؟! تی

 دلناز با اخم گفت:  

 اوی، جونور خودتی! من که کاری بهش ندارم.   -دلناز

 یعنی تیک هپار هش نم یکنی اگه بمونیم ؟  -مهدیس



ن هکه نم یکنم؛ مگه دیوون هم؟ ولی اگه بمونیم و بعدش بخواهیم  -دلناز

 پیش

 مهسان، دیرمون م یشه ،ها. 

 گفت؛ اونها مثل ما ب یکار نبودن و اگه دیر م یکردن، ممکندرست می

 بود اخراج بشن. 

 خب پس با هم بریم پیش مهسان که هم شما ببینیدش، هم من؛ -من

 ای نجوری دیرتون هم نم یشه . 

انگار منتظر همین حرف از جانب من بودن که سریع نی ششون باز شد 

 و 

 موافقت کردن.  

 ا من آماده شدم و بعد همگی سوار ماشین مهدیسحدوداً ی هربع نشستن ت

 شدیم. دلناز و مهدیس، مثل همیشه سر اینکه کی رانندگی کنه بحث کردن

 و باز هم مثل همیشه، مهدیس برنده شد و پشت رل نشست. 

 اه، یه روز نذاشتی من پشت اون فرمون بشینم.   -دلناز



 مهدیس استارت زد و با اخم گفت: 

 ه ینامه نداری؛ در ضمن، رانندگی مال بچهها نیست. تو که گوا -مهدیس

 دلناز با چشمهای گرد نگاهش کرد و من زدم زیر خنده. حرف همیشگی 

 مهدیس همین بود؛ هر وقت که ما م یخواستیم پشت فرمون بشینیم و

 رانندگی کنیم، همین جمله رو م یگفت تا هم ساکت شیم و هم حسابی حرص

ده بود بحث باهاش فایدهای نداره، چیزی نگفت بخوریم. دلناز هم که فهمی

 و

 ساکت شد . 

حدوداً پونزده دقیق های تو راه بودیم تا مهدیس جلوی یه ساختمون 

 وایساد. از شیشه نگاهش کردم، آپارتمان بود.  

 اینجاست؟  -من

 آره دیگه، خونه خواهرته خیرسرت! پیاده شین.   -مهدیس

  

 دادم و پیاده شدم.   سرم رو آروم به چپ و راست تکون
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 از کنار نگهبانی ساختمون رد شدیم و به سمت آسانسور رفتیم؛ مهدیس

 دکمه کنارش رو زد و درش باز شد که هر سه پشت سر هم وارد شدیم و 

 باز هم مهدیس، کلید طبقه ششم رو زد. 

 تکیه دادم به بدنه فلزیش و در بسته شد. 

 دلناز رو بهم گفت:  

 شما چرا اینجا خونه نگرفتین؟ هم تو به مهسان نزدی کتر م یبودی و -

 هم آقا رامسین به برادرش.  

 مهدیس هم به تایید حرفش سر تکون داد و گفت:  



 آره، راست میگه؛ چرا اینجا خونه نگرفتین ؟  -

 شونه باال انداختم و جواب دادم: 

 چمیدونم! رامسین اونجا گرفت.  -

 یعنی چی چم یدونم؟ خب بهش بگو بیایین یه واحد تو این آپارتمان  -مهدیس

 بگیرین دیگه. 

 پوزخندی زدم و گفتم:  

 باشه.  -

 با تعجب گفت:  

 خوبی ؟  -مهدیس

 آره!   -من

 پس چرا پوزخند م یزنی ؟  -مهدیس

 صاف وایسادم و گفتم: 

 والمگه فقط آد مهای مریض و بدحال باید پوزخند بزنن؟ چه س -



 مخسرهاِی تو م یکنی آخه!  

 باشه بابا. فازت معلوم نیست امروز!   -مهدیس

 فازش ب یفازِی و بیفازی خودش یهجور فازه!  -دلناز

 من زدم زیر خنده ولی مهدیس با تمسخر ادای خندیدن رو درآورد و بعد با

 اخم گفت: 

 مرض! نمکدون شده واسه من.   -مهدیس

 دلناز شونه انداخت:  

 همیشه بودم.   -زدلنا

 تو. ..  -مهدیس

 همین لحظه در آسانسور باز شد و مانع از ادامه حرف مهدیس شد؛ به

 جاش برای دلناز شکلکی درآورد و بعد از آسانسور بیرون اومدیم.  

 مهدیس همو نطور نگاهش رو روی در واحدها م یچرخوند گفت: 

 یک باشه.  او نطور که اون مهسان نینمک گفت، باید واحد بیست و -



 واحد بیست و یک روب هروم بود ،بهش اشاره کردم و گفتم:  

 اینه.   -

 ها، آره، خودشه.  -مهدیس

 به سمت در واحد قدم برداشتم و در زدم؛ چند لحظه گذشت که در باز شد و

 ما هم وارد شدیم. ولی مهسان پشت در نبود... 

 ج نها در رو باز کردن؟!   -مهدیس

جن و فیل مهای ترسناک و این چیزا وحشت داشت،  دلناز که به شدت از

 زد

 رو شونه مهدیس و با اخم گفت: 

 جن چیه مهدیس؟ یه بسماللههی چیزی بگو حداقل!   -دلناز

 باشه بابا، آروم باش. کی در رو باز کرد خب؟  -مهدیس

 دعوا نتنُید، جن ته نیستم. دُوه تخیل ُسما زیادی فعاله! تو لوز لوَسن  -

 ما لو بخوله که؛ خدا لو ُستل هنوژ تحطی آدم نیومده.  جن نمیاد ش

 (دعوا نکنید، جن که نیستم. قوه تخیل شما زیادی فعاله! تو روز روشن جن 



 نمیاد شما رو بخوره که؛ خدا رو شکر هنوز قحطی آدم نیومده) . 

 با شنیدن صدای بچگونه دخترم که برام از هر صدایی آشناتر بود، با ذوق

 رگشتم که دیدم طلبکارانه و دست به کمر، با یک تای ابروی به سمت در ب

 باال انداخته، پشت در وایساده و داره بروبر مهدیس و دلناز رو نگاه

 میکنه.  

 خم شدم و با خنده بغلش کردم که اون هم خندید و دستهای کوچیکش رو

 دور گردنم حلقه کرد؛ بعد هم با تخسی زبونی برای مهدیس و دلناز که

 شون زده بود، درآورد و از جلوشون رد شدیم. خشک

 گون هش رو بوسیدم و گفتم:  

 دلم برات تنگ شده بود شیطون!   -

 منم، مامانی!   -پروانه

 خشک شدم. گفت مامانی؟ 

 یعنی... یعنی پروانه تونسته بفهمه مهسان مادرش نیست و خالشه؟ ولی..



 شته بود و بقیهولی مهسان که لنز آبی، درست به رنگ چشمهای من گذا

 اجزای صورت و ظاهرش هم که کپ من بود؛ پروانه چطور تونسته بود

 تشخیص بده ؟ 

 مامان، چال دیسب من لو با خودتون نبلدین و نصف سب پاپا اومد -

 دنبالم؟ 

 (مامان، چرا دیشب من رو با خودتون نبردین و نصف شب بابا اومد

 دنبالم؟) 

 بود، نگاهش کردم و چیزی نگفتم.  با چشمهایی که اشک توشون حلقه زده 

 حاال باید چه خاکی تو سرمون م یریختیم؟ اگه یه بچه مثل پروانه، با این

 سن کم، تونسته بود ما رو از هم تشخیص بده، ممکن بود پسرا هم بتونن و

اونوقت همه چیز بهم م یخورد؛ ولی بدتر از اون، این بود که ممکن 

 مه چیز رو لو بده. باید یه فکر اساسی بودپروانه با حرفها و کارهاش ه

 میکردیم.  

 سالم .  -



 با صدای "سالم" گفتنی که م یدونستم متعلق به مهسانه، پروانه رو روی

 زمین گذاشتم سرم رو بلند کردم و جوابش رو دادم:  

 سالم، چطوری؟  -من

 خوبم. در رو پروانه باز کرد ؟  -

 آره. مهدیس و دلناز هم اومدن.   -من

 کجا موندن پس ؟ اِ،  -

 دم دل خسکسون زد.  -پروانه

 (دم در خشکشون زد). 

 مهسان با تعجب گفت:  

 خشکشون زد؟ یعنی چی ؟  -

 ریز ریز خندیدم و پروانه ژست مغرورانه و پیروزمندان های به خودش

 گرفت و گفت: 

 جمالت َکَمل ِسَکن دفُتم آته .  -



 (جمالت کمرشکن گفتم آخه) . 

 ده و مهسان هم سریع منظورش رو گرفت و اونم زداز حرفش زدم زیر خن

 زیر خنده که پروانه با تعجب گفت:  

 تاِل م یخندین؟ َمده تی دفُتم ؟  -

 (چرا م یخندین؟ مگه چی گفتم؟)  

 با خنده گفتم: 

 هیچی، هیچی. مهسان برو اون دو تا رو از شوک دربیار.   -

 مهسان با خنده "باشه"ای گفت و به سمت در رفت . 
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 نفس عمیقی کشیدم و نگاهم رو توی سالن چرخوندم. 

مب لهای قهو های و کاغذ دیوار یهای کرم/قهو های که چند تا عروس 

 کهای 

 پروانه روشون افتاده بود و بقیه اسبا ببازیهاش هم روی زمین، جلوی

 تلویزیون ریخته بود.  

 رامسین من رو آورد اینجا و خونه رو بهم نشون یاد اون موقعی افتادم که

 داد؛ بعد هم گفت اینجا قراره خونه ما بشه و من هم با شو ق وذوق و

 خوشحالی گفتم که عالیه! چند روز بعد که جهیزیه و اساس رو آوردیم،

 تموم اسبایبازیها و وسایل پروانه رو هم آوردیم.  

 کر میکردم دیگه هیچ چیزهه! چه خوشخیال بودم که با کمال سادگی ف

قرار نیست مان عمون بشه و یه خوشبختی بیحد و مرز در 

 انتظارمونه.  



اما ای نطور نشد، بلکه برعکس؛ همه چیز بهم خراب شد و بهم 

ریخت! .. انگار یادم رفته بود که خوشی و خوشبختی به ما میومده و 

 باید همیشه در 

 حال زجر کشیدن باشیم!.. 

 عی کردم به پروان های که کنار اسباببازیهاش نشسته بودآهی کشیدم و س

 و متعجب نگاهم م یکرد، لبخند بزنم. انگار اون هم فهمیده بود حالم خوب 

 نیست. 

 وای، وای، وای، بچه هم از این بچهها! زبون که نیست. ..  -مهدیس

 همو نطور که چشمهاش رو بسته بود و بلند بلند حرف م یزد، وارد سالن

بود؛ ولی به محض ای نکه چشمش به پروانه افتاد، ادامه حرفش شده 

 رو 

 خورد. 

 دلناز با خنده گفت: 

 زبون نیست، پس چیه؟ چرا حرفت رو خوردی ؟  -

 مهدیس به پروانه اشاره کرد و جواب داد: 



 تا این گی سبریده اینجاست و او نجوری با چشمهای دریدهش نگام  -

 ؟  میکنه، م یتونم حرف بزنم به نظرت

دلناز ابروهاش رو باال داد و با چهره متفکران های به خودش گرفت و 

 گفت: 

 خب، طبیعتاً نه .  -

 مهسان با لبخند روی موهای پروانه رو بوسید و گفت:  

 آخه چطور دلتون میاد؟ دخترم به این خوبی!   -

 به پروانه م یگفت دخترم و نم یفهمید که با این کارش، داره چاقو فرو 

 و قلبم! .. میکنه ت

 به کدوم خوبی دقیقا؟ً با اون جمالت به قول خودش  -مهدیس

 "کمرشکن"ش، هنوز داخل نیومده، هم ونجا جلو در شست و رو بند پهنم

 کرد. 

هممون زدیم زیر خنده و پروانه براش زبونی درآورد. شیطن تهاش، 

 حرف 



 قیقاً زدن، لجبازیهاش، زبوندرازی و یاغی بودنش به خودم رفته بود، د

 کپ بچگیهای خودم بود؛ انگار که پروانه نمون های از بچگی من بوده

 باشه! 

مهدیس و دلناز یکم موندن و بعد هم گفتن که کارشون دیر م یشه و رفتن 

. 

 به محض رفت نشون، با نگرانی رو به مهسان گفتم: 

 مهسی، پروانه م یدونه.   -

 با تعجب گفت:  

 چی رو م یدونه ؟  -

 دت م یدونی رو م یدونه دیگه. همونی که خو -

 م یشه مثل آدم بگی دقیقاً چی رو میدونه، چون متوجه حرفت نم یشم .  -

 چشمهام رو تو حدقه چرخوندم و گفتم: 

 میگم پروانه م یدونه که من مادرشم و تو خالهش. یکم پیش، وقتی -

 اومدیم و بغلش کردم، بهم گفت مامان؛ این یعنی م یتونه من و تو رو



 تشخیص بده و ممکنه که جلوی رامسین و رادوین هم یه چیزی از هم 

 بگه و همه چیز رو لو بده.  

 چشمهاش گرد شد و با نگرانی گفت:  

 -وای، حاال باید چیکار کنیم؟ اگه سوتی بده که همه چیز بهم م یریزه.   -

 منم نم یدونم. 

 سرش رو پایین انداخت و دس تهاش رو گذاشت روش.  

 تم باید چیکار م یکردیم. ما این همه گریه کردیم، اشک واقعاً نمیدونس

 ریختیم، خو ندل خوردیم و نقش بازی کردیم تا بتونیم خودمون رو جای 

 همدیگه جا بزنیم؛ اون هم فقط بخاطر پسرا! مهسان راست میگفت؛ اگه

 پروانه سوتی میداد، واقعاً همه چیز بهم میریخت. 

 ت کخند هیستریکی زدم و گفتم:  

 ازه فقط این نیست که، مهدیس و دلناز هم میدونن من مستان هم وت -

 مهسان و همی نطور فکر م یکنن که رامسین االن شوهر منه و

 رادوین شوهر تو.  



 آهی کشید و گفت: 

 آخه این چه مصیبتی بود که توش گرفتار شدیم؟ چرا خودمون رو -

 هم انداختیم تو این هچل؟ مامان هم که صد در صد م یتونه از

 تشخیصمون بده، عمه خانم و آروشا هم میدونن که تو عروسی لنز

 گذاشته بودم و ممکنه بتونن از هم تشخیصمون بدن.  

 خند هم میگیره که چرا پسرا نتونستن!  
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 باید زودتر یه فکری میکردیم، وگرنه ممکن بود همه چیز برمال بشه و

 مام نقش ههامون نقش برآب م یشد. اونوقت ت

کم خودمون رو به این در و اون در نزده بودیم که بزاریم ای نجوری 

 همه 

 چیز بهم بریزه!  

  

 رامسین.. خوبه ؟  -من

  

 سرش رو بلند و کرد و ت کخندی زد و گفت: 

 آره، خوبه.   -

  

 خب... چرا م یخندی؟  -من

  

 ت و بدبختی که از آسمون وآخه تو این شرایط و وسط این همه مصیب -



 زمین داره برامون میاد، باز هم فکر و نگرانیت رامسینه؛ یکی از

 کسایی که مسبب خیلی از همین بدبخت یهاست!  

  

 لبخند محوی زدم و گفتم: 

 خب دلیل همه کارها و تصمیماتی که بدون فکر میگیرمشون و انجام  -

 میدم هم رامسینه، ال لخصوص این کارمون.  

  

 هی کشید و سر تکون داد و گفت: آ

 اهوم! عشقه دیگه، عجیب غریب، نم یشه فهمیدش.   -

  

 نه تا وقتی که خودت تجربه نکردی باشی. مگه تو نم یفهمیش ؟  -من

  

 میفهمم، ولی م یدونی... این فهمیدنش هم برام عجیبه! کالً  -



 یهجوریه... دقیق نم یشه درک کرد. 

  

 نی و ازش لذت ببری!  م یشه؛ فقط باید حسش ک -من

  

 راست میگی؛ م یگفتن عشق شیرینه، ولی با مشکالت و دردسرهایی  -

 که برای دو دلداده به وجود میاره و او نها باید بتونن با اراده و

 مهری که از هم تو دلشون دارن، همه چیز پشت سر بزارن و موانع

 ،رو از سر را هشون بردارن؛ اونوقت بهشون م یگن عاشق واقعی

 یعنی کسایی که واقعاً اراده داشتن و برای عشقشون جنگیدن! ولی

 مستانه، مشکالت ما اصالً اینجوری نیست... ما داریم خودمون

 تنهایی م یجنگیم، در حالی که اون دوتا شاد و خندون هر روز 

 میرن سر کار. 

  

 توصیف و تعریفش از عاش قهای واقعی خیلی جالب بود.  



 ای واقعی بودیم؟ همونهایی که برای عشق و معشوقیعنی ما هم عاشقه

 از جون و دل مایه م یذارن و تا آخر ب هپاش م یمونن؟!  

 پسرا چی؟ او نها هم از این عاش قها بودن؟ 

  

 خب او نها هم نم یدونن که ما خودمون رو جای همدیگه جا زدیم؛ . -من

 ه عش قشون االن فکر م یکنن بعد اون همه مشکل و دردسر، باالخره ب

 رسیدن و باید شادوخندون باشن و هر کاری برای خوشبختی و خوب شدن

زندگ یشون بکنن. درضمن، اون تالش و همت برای از سر راه 

 برداشتن

 موانع تو مسیر عشق، ممکنه برای هر دو طرف یکسان نباشه و از

 بی نشون یکی بیشتر مایه بذاره!  

  

 پوزخندی زد و گفت: 

 ما مایه گذاشتیم و داریم فداکاری میکنیم؛ بعداً پسرا هم یعنی االن که  -



 ممکنه تو این شرایط قرار بگیرن و جبران کنن ؟ 

  

 با چشمهای گرد نگاهش کردم. 

 طرز تفکر و دیدگاهاش تغییر کرده بود، انگار دیگه اون مهسان سابق و با

 شور و امید نبود!  

  

 با حیرت گفتم:  

 حرفها رو میزنی ؟  مهسان، تویی که داری این -

  

 دماغش رو باال کشید و گفت: 

 آره، منم. چرا؟ مگه دروغ م یگم ؟  -

  

 با تأسف سر تکون دادم و جواب دادم: 



 هیچوقت فکر نم یکردم یه روز همچین حرفهایی رو از تو بشنوم!   -

  

 مگه چی گفتم ؟  -

  

  

 چی گفتی؟ تازه داری م یپرسی چی گفتی؟ هه، بیخیال.   -من

  

 نهش رو باال انداخت و بلند شد و گفت: شو

 باشه؛ بیخیال.   -

  

 و بعد به سمت آشپزخونه رفت. 

  

آرن ج دو تا دستهام رو روی میز گذاشتم و سرم رو بی ن دستهام 

 گرفتم. 



 مهسان نم یفهمید، انگار تغییر کرده بود. باورم نم یشد این همون مهسانِی 

 ساساتش میگفت؛ واقعاً که عشق رو برام توصیف م یکرد و از اح

 باورکردنی نبود. اون مهسان هی چوقت از جبران تو عشق و رابطه

 نم یگفت، هی چوقت از ناامیدی حرف نمیزد و هی چوقت اینطوری،

 درمونده و خسته، آیه یأس نمیخوند؛ اون مهسان پر از حس و امید بود،

همیشه جلوی مشکالت م یایستاد و سر خم نمیکرد، هی چوقت از 

 خودش 

 ناامیدی نشون نم یداد و نمیگفت "خسته شدم!" 

انگار یادش رفته بود که عشق شر طبندی یا بازار تجارت نیست که اگه 

 یه

 کاری کنی و برای چیزی مایه بزاری، طرف مقابل باید جبران کنه، انگار 

 یادش رفته بود که تو قانون عشق باید واقعاً برای عشق جنگید و منت سر 

 اشت، نباید با ناامیدی کنار کشید و دم از خستگی از عشق زد!  معشوق نذ

ولی اون هم دیگه خسته بود؛ شاید ی هجورایی حق داشت که انقدر 

 ناامید و



 درمونده باشه. 

 نم یدونم، م یذاشتم پای فشاری که روشه و نم یتونه تو این اوضاع هاگیر

 ه.  واگیر همه جا حواسش باشه که چی م یگه و چیکار میکن

  

 #تاوان_ب یگناهی 

  175#پارت_

  

  

 به اصرار مهسان، تصمیم گرفتم ظهر رو پیشش بمونم و تا اون موقع،

 خودم رو با بازی با پروانه سرگرم کردم. 

 حسابی رفع دلتنگی کرده بودم و عقده دلم رو خالی کرده بودم.  

 ش بازی پروانه م یخندید، شاد بود، با جیغ و سر و صدا با اسباببازیها

میکرد و با ذوق کارتون نگاه م یکرد و من تو لحظه به لحظ هش 

 کنارش

 بودم.  



واقعاً مادر بودن حس لذ تبخشِی؛ ای نکه هر روز بچهت رو شاد و 

 خندون

ببینی، وقتی که م یخواد راه ب یافته قدم به قدم کنارش باشی و شو 

 قوذوق

ش رو بگیری و مادران هت همراهیش کنی، وقتی م یخوره زمین دست

 بلندش

 کنی، وقتی گریه م یکنه بغلش کنی و براش حرف بزنی، پا پکرن درست 

 کنی و بشینی ساعتها باهاش کارتون و برنام ههای شاد بچگونه رو نگاه 

 کنی و ذوقش رو ببینی، ش بها براش قصه بگی و الالیی بخونی! .. 

غ بزرگ بی کاش م یشد از ای نها بهرهمند باشم، کاش میشد این درو

 نمون

 نباشه و بتونم هر روز کنار خودم ببینمش؛ کاش! .. 

واقعاً طاقت نداشتم بیشتر از اون بمونم. هر چقدر بیشتر معطل م یکردم 

، 

 خداحافظی هم برام سختتر میشد؛ پس با وجود تمام اصرارهای مهسان 

 مبنی بر موندم برای ناهار، خداحافظی کردم و به خونه برگشتم.  



 که وارد خونه شدم، نتونستم طاقت بیارم و همونجا پشت در، زیر همین

 گریه زدم.  

کاش... کاش اوضاع ای نجوری پیش نم یرفت و همه چیز جور دیگ 

 های 

 بود، کاش پسرا انقدر کینه به دل نم یگرفتن و بعد اون کاری که با ما 

   کردن، برای انتقام مجدد سراغ پدرمون نمیرفتن؛ کاش.. فقط کاش!

 دستم رو جلوی دهنم گرفتم و از ته دل هق زدم! ... 

  
 

  

 رادوین* ** 

  

 هوووف. .. 

 کارها تمومی نداشت.  

 با خستگی، همو نطور که روی صندل یم، پشت میزم نشسته بودم، دستهام 

 رو باز کردم و کش و قوسی به بدنم دادم. 



 تم که بالفاصله درهمین لحظه، چند تقه به در اتاق خورد؛ "بفرمایید"ی گف

 باز شد و منشیم وارد اتاق شد. در رو پشت سرش بست و با پوشه و

 کاغذهای تو دستش، به سمت میزم اومد. کنارم ایستاد و یه کاغذ از پوشه

 نارنجی رنگ تو دستش درآورد و به جلوم گرفت و گفت:  

قربان لطفاً این رو امضاء کنید؛ از برگ ههای قراردادتون با  -

 شرکت

 ..." هست. "

  

 برگه رو از دستش و بعد یک دور کامل نگاه کردن و تجزی هوتحلیل،

 بیحرف خودکارم رو از کنار دستم برداشتم و زیرش رو امضاء زدم. 

 منشی برگه رو برداشت و تشکری کرد و اضافه کرد:  

 و همچنین نیم ساعت بعد با شرکت "..." جلسه دارید قربان.  -

  

 د کنسلش کنم و برم خونه، دوش بگیرم و ناهار خسته بودم. کاش م یش



 خوشمزهای که مهسان درست میکرد بخورم؛ اما حیف که جلسه مهمی بود

 و حتماً باید م یرفتم. 

  

 سر تکون دادم و گفتم:  

 خیله خب، مچکرم.  -

  

 خواهش م یکنم قربان.   -

  

  

 میتونید برید.   -

 بله قربان.  -

  

  



 و اتاق رو ترک کرد.  

  

 م زنگ خورد، به صفحهش نگاه کردم که با دیدن اسم "مهرسام" مثلگوشی

الستیک پنچر شد هی ماشین، وا رفتم. انتظار داشتم مهسان باشه... 

 راستی 

 چرا بهم زنگ نمیزد یا پیام نم یداد؟ صبح هم که خداحافظی کردم و 

 میخواستم از خونه بیرون برم، رفتارش خشک بود و نشون م یداد که

 ی مصنوعیه!  لبخندها

 نم یدونم؛ شاید من زیادی پر توقع بودم، اما واقعاً بعد ازدواج انتظار رفتار 

 گرمتر و صمیمان هتری رو داشتم.  

  

 آهی کشیدم و خواستم جواب بدم که تماس قطع شد. 

 فکر کنم دیر کردم.  

 بیخیال، از رو صندلی بلند شدم و با برداشتن گوشیم، به سمت قدم برداشتم



 دوباره تو جیبم ویبره رفت.   که

 انگار این پسر قصد بیخیال شدن و از رو رفتن نداشت!  

  

 گوشی رو از جیب کتم درآوردم و جواب دادم: 

 بگو؟!   -من

  

 اوهو! طلبکاری، ها! چته باز؟ نکنه از رو دنده چپ بیدار شدی؟ -مهرسام

 نشدی ؟ بابا مثالً دیشب رفتی تو جمع مر غهای عشق! هنوز هم آدم 

 آی من چقدر سادهم، چقدر سادهم که فکر میکردم زنگ بگیری آدم

 میشی، درست میشی؛ آی چقدر بدبختم، چقدر بدبختم که فکر م یکردم از

 این به بعد قراره مهربون شی، رفتارت درست شه، این... 

 مطمئناً اگه چیزی نم یگفتم، تا صبح هم همی نجوری میخواست وراجی 

 !  کنه و فَک بزنه

  



 بابا یه دقه ترمز بگیر!! دهن من جای تو کف کرد؛ چقدر فک م یزنی  -من

 پسر! 

  

 لحن صداش آروم و مظلوم شد: 

 خب میخواستم حالت رو بپرسم.  -مهرسام

  

 ای نجوری؟ مرسی واقعاً، اگه این کارهای شرکت و جلسهها بذارن ، -من

 خوبه خوبم.  

  

 این دفعه رسماً داد زد : 

چییی؟ ابله تو االن شرکتی؟ ب یشعور مثالً دیشب عروسیت  -مهرسام

 بود، 

 االن به جای نشستن تو خونه و موندن پیش زنت، پاشدی اومدی سر کار؟



یعنی خاک، خاک تو سرت رادوین! واقعاً از خودت ناامیدم کردی پسر 

 !! 
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 گفتم: با کالفگی دستی به صورتم کشیدم و 

 چی میخوایی مهرسام؟  -

  

 میگم همین االن برم یگردی خون هت، وگرنه خودم میارم به زور -

 میبرمت.  

 هیچکس نم یتونه من رو با زور و تهدید، وادار به کاری کنه که -



 نم یخوام. خودمم خستهم، ولی یکم دیگه یه جلسه خیلی مهم دارم که

 حتماً باید بهش میرسیدم؛ بعدش میرم خونه.  

  

 انگار قانع شد که بعد یکم چر توپرتگویی و فحش دادن قطع کرد؛ البته

قبلش کلی تذکر داد و تهدید کرد که حتماً باید یه ساعت دیگه خونه باشم 

 . 

  

 بعد تموم شدن جلسه، به منشی گفتم بقیه قرارها و جلسات اون روز رو

 کنسل کنه.  

و به سمت خونه روندم.   بعد به پارکینگ شرکت رفتم و سوار ماشینم شدم

پشت چراغ قرمز مونده بودم و داشتم تلفنی با منشی شرکت، جلسهی 

 فردا 

 رو هماهنگ م یکردم که چند ضربه آروم به شیشه ماشین خورد، متعجب 

 گوشی رو از گوشم فاصله دادم و سرم رو چرخوندم سمت شیشه که دیدم



ه گل تو دستش وایساده و پسر حدوداً یازده یا دوازده سال های، با یه دست

 داره

 با انگشت به شیشه ماشین ضربه میزنه. تماسم رو با منشی قطع کردم و

 بعد شیشه رو پایین دادم و گفتم: 

 بله آقا پسر ؟  -

  

 دسته گل تو دستش رو به سمتم گرفت و با لحن التماس گون های گفت:  

 ا.. لطفاً آقا گل نم یخری؟ واسه خانمت بخر دیگه.. خواهش م یکنم آق -

 بخر.. 

  

دلم به حالتش سوخت. رسماً داشت التماسم میکرد تا گ لهاش رو 

 بخرم! 

 رو موهاش دست کشیدم و با لبخند گفتم: 

 همش رو چند م یدی؟  -



 چشمهاش گرد شد و با ذوق بچگون های گفت: 

 راست میگی آقا؟ واقعاً م یخوایی همش رو بخری ؟  -

  

 بم درمیآوردم جواب دادم: همو نطور که کیف پولم رو از جی

 آره دیگه، همش رو م یخوام.  -

  

 کیف پول رو باز کردم و با چشمک ادامه دادم:  

 حاال نگفتی، چند م یدی همش رو ؟  -

  

 در حالی که اشک تو چشمهاش حلقه زده بود قیمت رو گفت و یکم بیشتر

از قیمت مورد نظر رو بهش دادم و گ لها رو گرفتم و گذاشتم رو 

 یصندل

 کنارم. 

  



 با تعجب به پو لها نگاه کرد و گفت:  

 ولی آقا، این که خیلیه!   -

  

 با لبخند سر تکون دادم و گفتم:  

 بقی هش مال خودت.   -

  

 دوباره ذوق کرد:  

 وای، وای جدی م یگی آقا؟ واقعاً هم.. همش رو م یدی به من ؟  -

  

 خندیدم و جواب دادم: 

 دادم دیگه؛ همش مال خودت.   -

  

 م.. ممنون آقا، خیلی.. خیلی ممنون!   -



  

 فقط لبخند زدم و سر تکون دادم.  

 همش لحظه چراغ سبز شد و حرکت کردم و اون هم سمت بلوار دوید.  

  

 براش ترحم خرج کرده بودم؛ چیزی که متنفر بودم از ای نکه کسی برام

 خرج کنه تا نسبت بهم داشته باشه! 

 نگیز و حرفهای پر از دلسوزی مطمئنم هی چوقت نگاههای ترحما

 همسایهها، دوستها و معل مهام رو فراموش نم یکنم. همشون سعی داشتن

 یجوری نشون بدن که دلشون برام م یسوزه و م یخوان از یه طریقی کمکم

 کنن؛ ولی من ای نها رو نم یخواستم، من ترحم و دلسوزوندن بقیه رو

 نمیداد از کسی کمک بخوامنم یخواستم. تو اوج بچگی هم غرورم اجازه 

 یا با کسی دردودل کنم؛ حس م یکردم اینجوری غرور و شخصیتم

 خدشهدار میشن. 



 من فقط فقط دلسوزی و مهر و محبت پدر و مادرم رو م یخواستم که

 هیچوقت نداشتم.  

  

 آهی کشیدم و سعی کردم به گذشت هها فکر نکنم.  

 و همه جا سوتوکور بود.   وقتی رسیدم خونه ،سروصدایی از مهسان نبود

 صداش زدم:  

 مهسان، کجایی تو؟ مهسان...  -

  

 سالم .  -

  

  

 با شنیدن صداش اونم ای نطور ناگهانی، جا خوردم و برگشتم سمتش که

 پشت سرم بود. 



  

 اینجایی؟ ترسیدم.   -من

  

 آشپزخونه بودم. کاری داشتی ؟  -

  

 اخمهام تو هم رفت. 

دم و اومدم خونه، اونوقت ای نجوری بخاطرش کارهام رو کن سل کر

 باید

 ازم استقبال کنه ؟ 

 اصالً چرا انقدر سرد، کوتاه و خشک حرف میزد ؟ 

 نکنه ازم ناراحت بود؟ ولی برای چی؟ من که کاری نکرده بودم.  

  

 هیچی، حالت خوبه ؟  -من

  



 آره، چطور ؟  -

  

 یعنی چی چطور؟ نباید حالت رو بپرسم؟  -من

  

 ون داد و همو نطور که به سمت آشپزخونه م یرفت، گفت: نفسش رو بیر

 یکم خستهم.  -

  

 باشه.  -

  

  

 بیتوجه رفت تو آشپزخونه و من هم طوری که نبینه، گ لها رو تو سطل

 آشغال انداختم و به سمت اتاقم رفتم. 

 معلوم نبود چش شده. .. 
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 رامسین* ** 

  

الی که کیسه خریدهایی که صبح  مهسان خواسته بود تو دستم در ح

 بود،

 اون یکی دستم رو تو جیبم بردم و دسته کلیدها رو درآوردم؛ بعد کلید

 انداختم و در خونه رو باز کردم وارد شدم. همو نطور که در رو پشت 

 سرم میبستم، مستانه رو صدا کردم:  

 مستانه، مستانه کجایی ؟  -



  

 نیومد.  صدایی ازش 

 شونه باال انداختم و به سمت آشپزخونه رفتم که دیدم پشت به من جلوی گاز 

 وایساده.  

 خریدها رو روی اپن گذاشتم و گفتم:  

 کجایی یه ساعته دارم صدات م یزنم؟ چرا جواب نم یدادی ؟  -

  

 با صدام، متعجب به سمتم برگشت و با گیجی گفت: 

 د؛ نشنیدم . ها؟ صدام زدی؟ ببخشید، حواسم نبو -

  

 چیزی شده؟ خوبی ؟  -

  

  



 آ.. آره، خوبم؛ چیزی نیست.  -

  

 سرم رو خفیف تکون دادم و به سمت یخچال رفتم تا آب بخورم؛ درش رو

 باز کردم و پارچ آب رو برداشتم، بعد یه لیوان از رو کانتر برداشتم و

 توش آب ریختم و خواستم بخورم که مستانه گفت: 

 اقی افتاده ؟ چرا زود اومدی؟ اتف -

  

 لیوان رو روی کانتر گذاشتم و همو نطور که در یخچال رو م یبستم،

 جواب دادم:  

 نه! چه اتفاقی؟ کارم تو مطب تموم شده، خواستم بقیه روز رو تو -

 خونه، کنار همسرم باشم؛ اشکالی داره؟ 

  

 هول شده سعی کرد لبخند بزنه و گفت:  

 ط کاش میموندی تو مطب و بهن.. نه! اش.. اشکالی که نداره، فق -



 ضهات میرسیدی .  مری 

  

چی داشت میگفت؟ چرا ای نجوری شده بود؟ کارهام رو سریع انجام 

 داده

بودم تا بیام خونه و بتونم بقیه روز رو کنار اون باشم، او نوقت ای 

 نجوری 

 ازم استقبال م یکرد و م یگفت کاش م یموندی و نم یاومدی؟!  

  

 کی زدم و گفتم:  ت کخند هیستری

 این حرفت االن یعنی چی؟ نباید میومدم خونه؟ نم یخوایی پیشت  -

 باشم؟ مشکلت اینه؟!  

  

 نفسش رو کالفه بیرون داد و با اخم گفت: 

 نه، من همچین منظوری نداشتم.   -

  



 ولی همین رو گفتی!  -

  

  

 باشه، معذرت م یخوام، ببخشید؛ نباید میگفتم. حاال بیخیال.  -

  

ی شدم و اخ مهام تو هم رفت؛ تموم توضیحش این بود؟ که تهش عصبان

 بگه

 بیخیال و بحث رو ببنده ؟ 

  

 همین؟ بیخیال؟ معلوم هست چت شده؟  -من

  

 بدتر از من اخم کرد و دست به سینه و طلبکارانه جواب داد:  

 من چم شده؟ من؟ اصالً خودت چت شده که یهو پاشدی اومدی خونه؟  -

 ر بود. میموندی مطب بهت



  

 با حیرت نگاهش کردم. این همون مستانه بود؟ مستان هی من؟ همونی که

 صها و کمبودهام قبول کرد، تموم خطاها و اشتباهاتم رو  من رو با تموم نق

 بخشید و شب قبل عروسیمون گفت که با عشق باهام ازدواج م یکنه و

 چرا توقراره خوشبختترین زوج روی زمین بشیم؟! همون مستانه بود؟ 

 دو روز انقدر تغییر کرده بود؟ چرا طوری رفتار میکرد که از وجود و

 حضورم بیزاره ؟ 

 حس میکردم دیگه نم یشناسمش؛ انگار دیگه اون مستان های که باهاش

درمورد زندگی رویایی و خوشبختِی ب ی پایانمون حرف میزدم و اون 

 با

 یگه نبود و جاش روخنده تأیید م یکرد و از برام از عشق حرف میزد، د

 به یه مستان هی بداخالق و شاکی داده بود!.. 

  

 با حالت هیستریک، سرم رو تکون خفیفی به دو طرف دادم و پوزخند زدم



 و گفتم:  

 این تویی؟ همون مستانه؟ همون که م یگفت از این به بعد هیچ چیز -

 نم یتونه مان عمون بشه و خوشبخ تترین میشیم؟! حاال خودت داری

 ال هر دومون رو م یگیری و لحظات خوشی که میتونیم داشتهح

 باشیم رو زهرمارم م یکنی؟! چت شده ؟ 

  

 چند لحظه خیره خیره نگاهم کرد، بعد سرش رو پایین انداخت و گفت:  

 معذرت م یخوام.   -

  

 معذرت خواهیش به دردم نم یخورد، من میخواستم مشکلش رو بدونم.

رفتار م یکرد و م یگفت کاش نم  مشکلش چی بود که ای نطوری

 یاومدی؟

 که انگار جوابی نداشت و سعی م یکرد بحث رو تموم کنه؛ من هم کمکش

 کردم و با گفتن "بیخیال دیگه!" از آشپزخونه خارج شدم و به اتا قمون



 رفتم. 
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 کرواتم رو باز کردم و روی تخت پرت کردم. 

  

 دوش م یگرفتم. باید 

 حولهم رو برداشتم و رفتم تو حموم. 

  

 برخورد قطرات سرد آب به تنم حس خوبی رو بهم القا م یکرد، اما ذهن

 درگیرم اجازه نم یداد از این حس لذت ببرم! 



 بیشتر از همه بود درگیر مستانه و رفتار عجیب امروزش بود. 

  

 و لبا س پوشیدم. بعد ای نکه دوش گرفتم، از حموم بیرون اومدم 

 مشغول خشک کردن موهام بودم که یهو صدای شکستن چیزی مثل لیوان

 یا بشقاب، شنیدم. 

  

 حوله کوچیکی که داشتم باهاش موهام رو خشک میکردم رو روی میز

 تو الت گذاشتم و از اتاق بیرون اومدم که دیدم مستانه در حالی که گریه

شکسته جلوش، رو زمین  میکنه، نشسته رو زمین و تک ه شیشههای

 پخشه. 

  

 سریه به سمتش رفتم، جلوش نشستم و با نگرانی گفتم:  

 چی شد؟ حالت خوبه؟ مستانه. ..  -

  



 جوابی نداد و هق زد. 

  

 مستانه، با توام.. آروم باش. خوبی ؟  -من

  

 باز هم جوابی نداد که دیدم دستش خونِی ! 

  

 با نگرانی دستش رو گرفتم و گفتم:  



 تانه؟ مستانه توام، حرف بزن؛ دستت رو بریدی؟ مستانه، گریهمس -

 نکن . 

  

 مونده بودم چکار کنم. حرفی نمیزد و فقط گریه م یکرد و هق م یزد . 

  

 بلند شدم و سریع رفتم از آشپزخونه جعبه کم کهای اولیه رو آوردم و

 دوباره جلوی مستانه نشستم، جعبه رو باز کردم و دستش رو گرفتم و

 مو نطور که سعی داشتم بهش بگم گریه نکن و آرومش کنم، دستش روه

 پانسمان کردم. 

  

 گری هش بند اومده بود و من داشتم باندها رو داخل جعبه م یذاشتم که با

 ضآلودش گفت:   صدای گرفته و بغ

 ببخ.. ببخشید!  



  

 لبخندی زدم و سرم رو بلند کردم. 

 یکرد؛ مگه من م یتونستم جلویچشمهاش اشکی بود و با بغض نگاهم م

 ضآلود، مقاومت کن م؟ نه، نم یتونستم؛ این چشمها و این صدای بغ

 نم یتونستم بذارم گریه کنه، هی چوقت طاقت دیدن اش کهاش رو نداشتم. 

  

دستش رو باال بردم، روی گون هش گذاشتم و نواز شوار اش کهاش رو 

 پاک 

 کردم . 

  

 ناراحت و دلخور باشم! گریه نکن. من که نم یتونم از تو  -من

  

نم یدونم چرا، ولی حس کردم هنگام تماس دستم با گون هش، لرزی به 

 بدنش

 افتاد که سریع هم کنار کشید و همو نطور که خودش اش کهاش رو پاک 



 میکرد، گفت: 

 با.. بازم ببخشید؛ نباید او نطوری باهات حرف میزدم .  -

  

 ولی به روش نیاوردم و سعی کردم لبخنداز کنار کشیدنش ناراحت شدم، 

 بزنم و گفتم:  

 فراموشش کن. حتماً خسته بودی.   -

  

انگار منتظر همین حرف بود م یخواست بهون های برای برخوردش 

 پیدا

 کنه که تند تند و پشت سر هم سر تکون داد و گفت:  

 آ.. آ.. آره، همین بوده؛ خسته بودم.  -

  

 برداشتن جعبه کم کهای اولیه، بلند شدم و بهلبخند مصنوع یای زدم و با 

 سمت آشپزخونه رفتم که مستانه هم بلند شد و دنبالم اومد. جعبه رو تو



 کابینت گذاشتم و مستانه گفت:  

 میگم رامسین، نظرت چیه امشب مهسان و رادوین رو برای شام 

 دعوت کنیم ؟ 

 ش بهتر میشد! فکر بدی نبود؛ شاید اگه خواهرش رو میدید، حال و احوال

 سر تکون دادم و گفتم: 

 فکر خوبیه! دعو تشون کن.  -

  

 با لبخند "باشه"ای گفت و رفت تو هال.  
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 مستانه* ** 

 باشه عزیزم؛ حتماً میاییم.   -من

  

 پس منتظرتونیم. فعالً.   -

  

 خدان گهدار.   -من

  

و همین لحظه، رادوین که پشت میز ناهار تلفن رو سر جاش گذاشتم 

 نشسته 

 بود، گفت:  

 کی بود؟ کجا م یریم ؟  -

  



 از رو صندلی بلند شدم و جواب دادم:  

 هیچی؛ مهسان بود، برای شام دعوتمون کرد. 

  

 بهش گفتی م یریم ؟  -رادوی ن

  

پشت میز، روی صندلی کناریش نشستم و سرم رو به نشونه "مثبت" 

 تکون

 دادم: 

 آره دیگه.   -من

  

 بد نبود با منم یه مشورت م یکردیها!  -رادوی ن

  

 دستم که داشتم برای خودم غذا میکشیدم، خشک موند و با تعجب،

 ت کخندی زدم و گفتم:  



 یعنی چی؟ خواهرم زنگ زده از طرف خودش و برادرت  -

  دعوتمون کرده برای شام، باید م یگفتم نه و نم یتو نیم بیاییم؟ زشت

 بود.  

  



 شونهای باال انداخت و گفت:  

نم یدونم، فقط ممکن بود من کار داشته باشم یا نتونم بیام، باید  -رادوی ن

 قبل

 ای نکه قبول کنی، نظرم رو م یپرسیدی. 

  

 این دیگه کی بود ؟ 

رامسین هی چوقت از ای ن اخال قها نداشت و در مواردی که بدون 

 پرسیدن

 فتم، برعکس میخندید و به خواسته و تصمیممنظر اون تصمیم م یگر

احترام م یذاشت. هی چوقت نمیگفت "باید" نظرم رو م یپرسیدی یا 

 "باید"

 این کار رو م یکردی و اون کار رو م یکردی . 

  

 اخم کردم و با عصبانیت بلند شدم، دستهام رو کوبیدم رو میز گفتم:  

 رم هم برای من بایداین لفظ "باید" یعنی چی؟ تا حاال پدر و ماد -



 نیاوردن که باید این کار و باید اون کار رو بکنم یا باید به حر فشون 

 گوش کنم، او نوقت تو برای من. .. 

  

 کشید های که تو گوشم زد، مانع از ادامه حرفم شد. 

 رادوین االن من رو... زد؟ من رو؟ منی که تا حاال بابام هم دست روم بلند

 ر و نهی نم یکرد؟!  نکرده بود و بهم ام

  

 مات و مبهوت دستم رو روی گون هم گذاشتم و با شوک گفتم:  

 تو... تو چیکار کردی؟ زدی.. زدی تو گوش من؟ با چه جرأتی؟!   -

  

انگشت اشارهش رو تهدیدوار جلوم تکون داد و با چشمهای سرخ، 

 گفت: 

 بری،دفعه اول و آخرت باشه که صدات رو برای من باال م ی -رادوی ن

 فهمیدی؟ برای من مهم نیست تو خونه بابات چی بودی، چطور بودی،



 کجاها رفتی و چیکارا کردی، اینجا دیگه حق نداری مثل بچهها رفتار

کنی؛ اینجا خونه منه  تو هم زن منی و من به زنم اجازه نم یدم خودسرباشه 

 و بدون پرسیدن نظر من، برای خودش تصمیم بگیره و هر کاری 

 است بکنه.  دلش خو

  

 با حیرت نگاهش کردم.  

 این رادوین بود که داشت این حر فها  رو م یزد؟ داشت من رو تهدید

 میکرد ؟ 

 هیچوقت همچین رفتاری ازش ندیده بودم؛ چشمهاش سرخ شده بود و مثل

 میرغضب نگاهم م یکرد.  

 مهسان چطوری عاشق این آدم شده بود؟ نکنه روی عصبانیش رو ندیده

 با این شخصیت وحشتناکش آشنا نبود ؟  بود و

  



انگار بهم فحش داده باشن که دستم رو از رو گون هم برداشتم و با 

 عصبانیت

 به سین هش مشت کوبیدم جیغ زدم:  

 تو به چه جرأتی به من امر و نهی م یکنی؟ به چه جرأتی برام خ ط و  -

 و نشون م یکشی؟ چطور به خودت اجازه میدی من رو تهدید کنی

 بزنی  تو گوشم؟ تو فکر کردی کی هستی؟ هان؟ تو... تو. .. 

  

 نم یدونستم چی بگم. 

اون به چه اجاز های با من او نجوری حرف زده بود و م یگفت حق 

 ندارم

 کارهایی که دلم م یخواد رو بکنم؟!  

 با خودش چی فکر کرده بود که م یتونه برام تصمیم بگیره ؟ 

  رامسین رو صداش رو برام باال نبرده بود،من مستانه بودم، تا حاال

 او نوقت مردی که در نظرم نسبتی باهام نداشت، برام خط و نشون



 میکشید و م یگفت چیکار کنم و چیکار نکنم ؟ 

 من همچین آدمی نبودم؛ آدمی که مثل ماست وایسته نگاه کنه تا بزاره بقیه

 براش تصمیم بگیرن! من ای نجوری نبودم. 

  

 ام رو که داشتم به  سین هش مشت میزدم رو محکم گرفت کهمچ دسته

باعث شد کشیده بشم سمتش و رسماً بهش بچسبم، با چشمهایی که رگ 

 ههای

 قرمزش پیدا بود، زل تو چشمهای ترسیدهم و با صدای بمش گفت:  

 من چی؟ چرا حرفت رو ادامه نم یدی؟ بگو، من چی ؟  -

  

 که محکم هم گرفته بودشون، سعی کردم دستهام رو از میون مشتهاش

 بیرون بکشم، ولی نم یتونستم. 

  

 الکی زور نزن؛ تا ادامه حرفت رو نگی، ول نم یکنم.   -رادوی ن



  

 چیزی نم یخواستم بگم .  -من

  

 م یخواستی، فقط جرأت گفتنش رو نداشتی.  -رادوی ن

  

 ودم که باید اعتراف م یکردم که راست م یگفت. واقعاً از هیبتش ترسیده ب

 نتونستم حرفم رو ادامه بدم. 

 اما خودم رو نباختم و گفتم:  

 اگه حرفم ادامه داشت، مطمئن تو روت نگاه میکردم و میگفتمش. -

 رو چه حسابی فکر کردی که ازت ترسیدم؟ 

  

 پوزخندی زد و گفت: 

 یعنی نترسیدی ؟  -

  



 معلومه که نه.    -من

  

 کنی و حرف نم یزنی؟ پس چرا تو چشمهام نگاه نم ی -رادوی ن

  

 لعنتی! بدجور گیرم انداخته بود.  

 رامسین هی چوقت از این اخال قها نداشت؛ وقتی دعوامون م یشد و بحث 

 باال م یگرفت، برعکس سعی م یکرد آرومم کنه و چیزی نگه، اون درک

 میکرد که ترسید هم و به روم نم یآورد، میفهمید حالم خوب نیست و بیشتر

 با حرفها و کارهاش آرومم کنه؛ درست برعکس رادوین که سعی میکرد

 زود از کوره در م یرفت و سعی میکرد هر جور شده حرف خودش رو 

 به کرسی بنشونه و ب یتوجه به حال طرف مقابلش، بحث رو ادامه بد ه 
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 ی و پرتمسخرش و با جسارت سرم رو باال بردم، زل زدم تو چشمهای عسل

 با اخم گفتم:  

 چیه؟ زل زدم تو چشمهات، چی میخوایی بگی؟ چیکار میخوایی -

 بکنی؟ 

  

 چند لحظه خیره خیره به چشمهام نگاه کرد و بعد با اخمش، گفت: 

 چرا هنوز لنزهات رو درنیاوردی ؟  -

  

 چیز دیگهای نبود که بهش گیر بده ؟ 



 ود که سریع عقب کشیدم و ازفشار دستهاش دور مچ دستهام کمتر شده ب

 فاصله گرفتم و همو نطور که مچ دست راستم رو با دست چپم م یمالیدم،

 گفتم:  

 دوست دارم درنیارم؛ برای این هم باید از تو اجازه بگیرم؟ چشمهای  -

 خودمه، دوست دارم توشون لنز بذارم.  

  

 چه راحت تو چشمهاش نگاه میکردم و دروغ م یگفتم!  

 ار نبود، چشمهای آبِی خودم بود که رامسین عاشقشون بود ولنزی در ک

 میگفت من مثل اقیانوس م یمونن!  

  

تو همه چیزت مال منه؛ من دوست دارم تو رو با همون  -رادوی ن

 چشمهای 

روشن مایل به سبزت ببینم، نه این لنزهای مسخرهای که گذاشتی. االن 

 هم 



 برو درشون بیار و حاضر شو که بریم.  

  

 و بعد از کنارم رد شد بره که متعجب چرخیدم سمتش و گفتم:  

 کجا بریم ؟  -

  

 مگه نگفتی مستانه و رامسین       دعوتمون کردن؟ به قول -رادوی ن

 خودت زشته که نریم.  

  

 با شوک نگاهش کردم.  

 واقعاً راضی شد که بریم ؟ 

  

 اده شدم و رفتیمسر تکون دادم و به سمت اتا قمون رفتم. خیلی زود آم

 خونه مهسان و رامسین.  



  

 تو راه هی چکدوم حرفی نزدیم؛ در واقع چیزی برای گفتن وجود نداشت؛

 حداقل از طرف من.  

  

 به اندازه کافی گند زده بودم و اوضاع هم بهم ریخته بود، نباید از این

 بدترش م یکردم. 

  

 خودم و رادوین فکر تو طول راه ساکت بودم و سعی م یکردم به رفتار و 

 کنم.  

  

برخورد هی چکدو ممون درست نبود؛ اون خیلی زود از کوره دررفت، 

 هیچ

تالشی برای کنترل کردن خودش نکرد و با ب یمنطقی، فکر میکرد 

 آزاده

 هر کاری که م یخواد بکنه؛ مثل ای نکه که تو گوشم زد. من هم مقصر



 دم هر چی م یخوام بگم وبودم، با ب یمنطقی و لجبازی، فکر کردم آزا

 بدون فکر، حرفهایی زدم که نباید م یزدم. 

  

 ولی ای نها به این معنی نبود که بخوام معذرتخواهی کنم یا سعی کنم از 

 دلش دربیارم!..  

 همو نقدر که من مقصر بودم، رادوین هم تقصیر داشت، حتٰی شاید بیشتر؛ 

 اً اون من نبودم . پس اگه قرار بود کسی اول عذرخواهی کنه، قطع

  

اصالً همین سکوت بی نمون خیلی هم خوب بود؛ چی م یشد تا ده سال 

 دیگه 

 هم ادامه داشته باشه؟!  

 حقیقت این بود که من م یترسیدم حرفی بزنم و باز بحث بشه و همه چیز

 بهم بریزه!  

  



 اصالً من که نسبت به رادوین حسی نداشتم، عهد و قولی نداشتم، فقط

 تو شناسنامهم بود و اسمم تو شناسنام هش؛ این دلیل نمیشد که براش اسمش

 مثل یه زن واقعی باشم و طبق انتظاراتش رفتار کنم.  

  

من مهسان نبودم که خل قوخوش آشنا باشم و با عشق و محبت، مثل 

 پروانه

 دورش بچرخم و خواست ههاش رو انجام بدم؛ وظیفه من نبود.  

  

 د م یکردم، این بود که ساکت باشم و هیچ حرفی نزنم تنها کاری که من بای

 تا یه بحث دیگه به وجود نیاد. 
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 وقتی رسیدیم، رامسین در رو به رومون باز کرد و با استقبال گرمی، به

 داخل دعو تمون کرد.  

 حال، ازبعد سالم و احوا لپرسی با مهسان که تو به محض ورود ما به 

 آشپزخونه بیرون اومد، به پذیرایی رفتیم و اونجا نشستیم . 

  

 هر چی چشم میچرخوندم، پروانه رو نمیدیدم. 

بعید بود این ساعت خوابش ببره، بچه آروم و ب یسروصدایی هم نبود 

 که

بگم االن یه جا آروم نشسته و داره با اون صدای ناز و بچگون هش، 

 برای 

 یخونه ! عروسکهاش الالیی م 

 رادوین که انگار متوجه شد هی دارم اطراف رو نگاه م یکنم، با تعجب رو



 بهم گفت:  

 دنبال چیزی هستی ؟  -رادوی ن

  

 صاف نشستم و جواب دادم:  

 پروانه رو ندیدم، دنبال اونم.   -من

  

 شونهای باال انداخت و گفت:  

 ازیهاش بازی میکنه.  احتماالً خوابیده، یا یه جا داره با اسبابب -رادوی ن

  

 اگه مشغول بازی بود، االن سروصداش کل خونه رو برداشته بود؛ -من

 بچه آرومی که نیست. خواب هم که... خب اصوالً این ساعت نم یخوابه.  

  

 ابروهاش رو باال داد و با نگاه تحسین مانندی گفت:  



 چه همه عادتها و رفتارهاش رو هم حفظی!   -رادوی ن

  

 محوی زدم. درست میگفت؛ من همه عادتها، رفتارها، عالیق و لبخند

 خواستههای پروانه رو از بَر بودم و م یدونستم کی و در چه حالتی چی 

 میخواد. 

 به هر حال مادرش بودم دیگه! .. 

  

 خب از وقتی به دنیا اومد من پیشش بودم، خودم بزرگش کردم، هر -من

 بود و خودم بهش رسیدگی وقت مستانه سر کار میرفت، پیش من 

 میکردم؛ حتٰی بعضی وقتها بهم "مامان" هم م یگه. 

  

 جمله آخرم رو محض احتیاط این گفتم که اگه پروانه جلوش بهم گفت

 مامان، شوکه نشه و دلیلش رو نپرسه. 



 پوزخندی زد و گفت: 

 چه خاله خوبی پس!   -رادوی ن

  

  با لبخند سرم رو تکون دادم و چیزی نگفتم .

 همین لحظه، مهسان با سینی شربت وارد پذیرایی شد. 

 جلوی هر دو مون خم شد و بهمون شربت تعارف کرد، ما هم هر کدوم یه

 لیوان از تو سینی برداشتیم و تشکر کردیم. 

 سینی رو روی میز گذاشت و روب هرومون نشست . 

 همین لحظه رامسین هم وارد شد و با لبخند کنار مهسان نشست . 

  

 حس کردم انگشتهام سرد شد . 

 چرا کنار مهسان نشست؟ چرا کنار من ننشست؟ مگه عشقش من نبودم؟



مگه اونی که میخواستش و دیوون هش بود، من نبودم؟ چرا به جای من، 

توروی مهسان نگاه کرد و لبخند زد؟ چرا نگاه پر از عشق و محبتش رو 

 تو

 چشمهای من ندوخت؟! 

  

 به خودت بیا مستانه، اون االن فکر م یکنه سریع به خودم تشر زدم؛

 مهسان تویی و تو مهسان، کنار بیا، تو خودت ای نجوری خواستی، حاال

 بسوز و بساز؛ ببین چجوری با عشق نگاهش م یکنه و حسرت بخور، ببین

 چجوری دستش رو م یگیره و م یخنده و بسوز و گریه کن، ببین چجوری 

 و هواش رو داره و حسادت کن، ببین تو پذیرایی ازتون کمکش م یکنه

چجوری کمک دستشه و اشک بریز. تو خودت ای نجوری خواستی، 

 همش

 کار و تصمیم خودت بود.  

  



صدای درونم درست م یگفت؛ من خودم ای نجوری خواسته بودم، ولی 

 با 

 کدوم منطق؟ اصالً کارم منطقی بود؟ من با خودم، زندگیم، خواهرم و 

 ده بودم؟ همه رو به تباهی کشونده بودم.  دخترم، چیکار کر
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 حاال باید چیکار میکردم ؟ 

 حس خیلی بدی داشتم؛ هی چوقت فکر نمیکردم یه روز کنار کسی که

 خواهرم عاشقشه بشینم و عشقم و خواهرم رو درست روبهروم، دست تو

 دست هم ببینم! .. 



 روز که این تصمیم سرنوشتساز رو گرفتم، اصالً فکر در واقع اون 

 نکردم؛ واقعاً هم نم یشد فکر کرد . 

 با عکسهایی که اون زن، افسون بهمون نشون داده بود و حال بدم، به تنها

چیزی که م یتونستم فکر کنم، نجات رامسین از این مصیبت بزرگ بود.   

م و منتظر قصاص نم یتونستم عشقم رو پشت میل ههای زندان ببین

 شدنش

 باشم و دم نزنم؛ نم یتونستم. باید ای نکار رو م یکردم، مجبور بودم.  

  

از برخورد ناگهانی دست گرم و مردون هی رادوین به دست سردم، 

 لرزی 

 به تنم افتاد و باعث شد که آشکاراً جا بخورم و شون ههام باال بپره.  

 رادوین با تعجب نگاهم کرد و گفت:  

 ت خوبه ؟ حال -

  

 در جوابش، فقط تونستم سرم رو تکون بدم. 



  

دستش رو زیر چون هم برد و سرم رو بلند کرد؛ با دیدن چش مهام که 

 اشک 

 توشون حلقه زده بود، چشمهاش گرد شد و گفت:  

 تو داری گریه میکنی ؟  -

  

 نه به اون یه ساعت پیشش تو خونه که مثل برج زهرمار نگاهم م یکرد و

 ت زنده زنده دفنم کنه، نه به این مهربونی و دست گرفتنهاش. میخواس

  

 سریع دستم رو از دستش بیرون آوردم و همو نطور که اشکهام رو که

 ضآلودی  آماده جاری شدن بودن، پاک میکردم، با صدای گرفته و بغ

 جواب دادم:  

 ن.. نه! چشما.. چشمام یکم میسوزه.  -

  



 ک زد. معلوم بود که باور نکرده، نباید همچند لحظه ثابت نگاهم کرد و پل

 میکرد؛ این صدای گرفته و بغضی که توش هویدا بود، نم یتونست از 

 سوزش چشمهام باشه . 

  

 سرش رو تکون داد و گفت:  

 باشه؛ صورتت رو بخور.   -

  

 برای فرار از نگاه خیره و معنادارش، سریع بلند شدم و با گفتن "باشه"ای،

 ون رفتم که مهسان و رامسین رو در حالی که داشتن با هماز پذیرایی بیر

 بحث میکردن رو پشت اپن، تو آشپزخونه دیدم. 

  

 گفتم که، هیچی؛ چیزی نیست.  -مهسان

  



 هست مهسان؛ هست، ولی تو نمیخوایی بگی. چرا همه چیز رو -رامسین

 ازم پنهون میکنی؟ مگه من. .. 

  

 حرفش رو ادامه نداد. عصبی توسرش به سمتم چرخید و متوجهم شد که 

 موهاش چنگ زد و به سمتم اومد که ترسیده و متعجب، چند قدم عقب

 رفتم؛ ولی ب یتوجه بهم، از کنارم رد شد و وارد پذیرایی شد. 

  

 به سمت مهسان رفتم و با تعجب گفتم:  

 چی شده؟ این چرا ای نجوری بود؟ تو چرا داری گریه م یکنی ؟  -

  

 وک انگشتش پاک کرد و جواب داد:  اشکهاش رو با ن

 هیچی، یکم بح ثمون  شد. تو چرا چشمهات قرمزه؟ نکنه گریه -

 کردی؟ رادوین چیزی گفته؟ کاری کرده؟ 

  



یکم؟ این یکم بود؟ ای نکه جلوی چشمهام، با خواهرم مثل زن و 

 شوهرهای

 واقعی بحث م یکرد و بعد هم بدون ای نکه من رو جزء آدم حساب کنه و

 م رو ببینه، از کنارم رد بشه و بره، کم بود ؟ وجود

  

 بغضم داشت م یترکید.  

  

سرویس.. سروی سهاتون کجاست؟ میخوام صورتم رو بشورم.  انگار  -من

 متوجه حالم شد که سواالتش رو تکرار نکرد و فقط به در سفید

 سروی س اشاره کرد. 

 ر، زیر به محض ورودم به سرویس، بغضم شکست و همو نجا، پشت د

 گریه زدم.  
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 دستم رو جلوی دهنم گرفته بودم تا صدای هقهقم بیرون نره.  

  

 من چطوری باید با این وضعیت کنار میاومدم؟ 

 اصالً م یشد؟ امکانش بود ؟ 

 چطوری باید هر روز و هر هفته شاهد این چیزها میبودم و دم نم یزدم؟ 

 مسین، عشق من، کسی که من دوستش داشتم و عاشقش بودم، خواهرمرا

 رو به جای من م یشناخت و هر روز جلوی چشمهام، بهش عشق

 میورزید و من باید م یدیدم و ادای خوشحالها رو درمیآوردم!  

 این سخت که نه، برای من غیرممکن بود. 



 نم یتونستم برای نم یتونستم، نم یتونستم ای نها رو ببینم و ساکت بمونم،

 مردی که هیچ و عالقهای بهش نداشتم، ادای عاشقها رو دربیارم و وانمود

 کنم که عاشقانه دوستش دارم؛ ای نها در توان من نبود. 

منه ب یفکر، چرا اون لحظه که تصمیم گرفتم، به بعدش و آخر عاقبتش 

 فکر 

 نکردم؟ حاال باید چیکار م یکردم ؟ 

 نستم پا پس بکشم و زیر همه چیز بزنم، چون افسونتا آخر عمر هم نم یتو

 اون عک سها و صداهایی که گفته بود رو تا آخر عمر نگ همیداشت و 

باهاشون ما رو تهدید م یکرد، تا آخر عمر باید مطیع اون م یبودیم و 

هرکاری که م یخواست و دستور م یداد رو موب همو انجام م یدادیم، تا 

 آخر 

 یدنها و آرامش رامسین رو کنار مهسان میدیدم وعمر باید عشق ورز

ساکت میموندم، تا آخر عمر باید از رادوین م یترسیدم و فرار م 

 یکردم!..

 ای نجوری نم یشد، غیرممکن بود.  



  

 بلند شدم و با گریه به سمت روشویی رفتم؛ شیر آب رو باز کردم و چند

 ه نگاه کردم.  مشت آب به صورتم زدم. سرم رو بلند کردم و به آین

  

من باید همه ای نها رو م یپذیرفتم و باهاشون کنار م یاومدم؛ تا آخر 

 عمر 

 که نم یتونستم از دست رادوین فرار کنم، اسمش به عنوان شوهر تو

 شناسنامهمم بود و هر روز در کنارش، تپ خونهش، زندگی م یکردم.

 چطور باید فرار م یکردم ؟ 

 ان و رامسین االن زن و شوهر محسوب م یشنباید قبول م یکردم که مهس

 و من نباید بی نشون یه نفر  سوم بشم .

 باید قبول م یکردم که من و مهسان تا ابد باید گریه کنیم و بخاطر تصمیمی 

 که گرفتیم، تاوان بدیم و زجر بکشیم! .. 

 ما دقیقاً داشتیم تاوان ب یگناه یمون رو میدادیم؛ ما فقط عاشق بودیم و



 ی عش قمون فداکاری کرده بودیم، ب یگناه بودیم؛ فقط نم یدونستیم کهبرا

 بیگناهی هم تاوان داره! ... 

 ولی پذیرفتن و قبول کردن ای نها و کنار اومدن باهاشون برای من ممکن

 نبود. باید چیکار م یکردم؟ چه راهی مونده بود؟ خودکشی؟ نم یدونم، ولی

چیز، همین بود؛ ای نکه  تنها راه برای خالص شدن از شر همه

 خودکشی 

 کنم و راحت بشم!  

  

 شیر آب رو بستم و از سرویس بیرون اومدم. 

 همین لحظه، مهسان که داشت میز رو میچید، با لبخند رو بهم گفت:  

 بیا شام.  -

  

 سعی کردم مثل خودش لبخند بزنم و سر تکون دادم.  

 کردم تا میز رو چیدیمدستهام رو تو آشپزخونه شستم و به مهسان کمک 



 و بعد همگی پشتش نشستیم و مشغول غذا خوردن شدیم. 

  

 رامسین و رادوین وسط غذا درمورد کار، مسائل کاری و وضع شرکت هم

 حرف میزدن؛ ولی من و مهسان کامالً ساکت بودیم و فقط غذامون رو 

 میخوردیم.  

  

 نه و بعدش چاییبعد شام، باز هم به مهسان کمک کردم تا میز رو جمع ک

 آماده کردیم.  

 مهسان سینی رو برداشت تا به پذیرایی ببره و منم خواستم دنبالش برم که

 گوشیم زنگ خورد.  

 همو نطور که از جیبم درش م یآوردم، گفتم: 

 تو برو منم اآلن میام.   -

  



 "باشه"ای گفت و رفت. 

  

 شماره ناشناس بود که داشت زنگ میزد. 

 جواب دادم:  

 الو ؟  -من

  

 صدای گرم و آشنایی به گوشم خورد:  

 سالم .  -

  

 صداش آشنا بود، ولی نم یدونستم کیه.  

  

 ببخشید، به جا نیاوردم. شما ؟  -من

  

 صدای خند هش تو گوشم پیچید.  



 حاال میتونستم حدس بزنم کیه؛ افسون بود، همون زن! اما شماره من رو

 از کجا آورده بود؟ 

  

 ه خاطر نیاوردی دختر جون؟ جداً من رو ب -

  

 حاال شناختم؛ افسون!  -

  

  

 کامالً درست حدس زدی عزیزم. حالت چطوره ؟  -

  

 اخم کردم و گفتم: 

 زنگ زدی این رو بپرسی؟ خوبم، عالی، اصالً محشر؛ حالم قابل  -

 توصیف نیست!  



  

 اوه اوه! پس اوضاع بدجور بهم ریخت هست. زنگ زدم یه خبری -

 کردم؟ تازه باید تشکر هم بکنی، کجا مادرشوهر به  ازتون بگیرم، بد

 این خوبی و مهربونی، مثل من، گیرت میاد دختر ؟ 

  

  

 کم مونده بود چشمهام از حدقهم بیرون بیاد و جلوی پام ب یافته!  

 این چی داشت م یگفت؟ مادرشوهر ؟  

 زنی که بچ ههاش رو تو دوازده/ سیزده سالگی ول م یکنه و میره و بعد

 هم هیچ خبری ازشون نم یگیره، چطور میتونه خودش رو مادرشون 

 بدونه ؟ 

  

 پوزخند زدم و گفتم:  



 هیجا! فقط تو خوبی. حاال کارت چیه؟ باز چی میخوایی ؟  -

 عو عو! دارم بهت احترام میذارم، پس تو هم بهم احترام بذار. آدم -

 که با مادرشوهرش ای نجوری حرف نمیزنه. زنگ زدم حال و

 ضا عتون رو بپرسم.  او

  

  

 پس خبر م یخوایی. همو نطور که گفتی جامون رو عوض کردیم.   -
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 صدای  پوزخندش رو شنیدم و بعد گفت: 

 خوبه. راب طتون با پسرام چطوره ؟  -

  

 دلم م یخواست جلوم م یبود تا م یتونستم تموم حرص و عصبانیتم رو

 خالی کنم.  سرش

  

 با صدای عصبیای گفتم: 

 خوبه، از حا لمون هم عالی تر!   -

  

 زد زیر خنده و گفت: 

 اوه، در این حد؟ خب راب طتون رو باهاشون درست کنید. او نها شما -

 رو جای همدیگه م یشناسن و عاشقتونن، شما هم به جای ناز و 

 اقلاصول، مثل زنهای خوب و وفادار، بهشون خدمت کنین و حد



 ادای عاشقها رو دربیارین؛ به هر حال که االن شماها از نظر

 شرعی و قانونی زن و شوهر هستین. 

 دیگه واقعاً دلم م یخواست خفهش کنم. چطور م یتونست انقدر راحت در

 این مورد حرف بزنه و بگه برای کسی که هیچ حسی بهش ندارم، نقش

 عاشقها رو بازی کنم ؟ 

  

 لید شد هم تقریباً غریدم: از بین دندو نهای ک

 دلیل همه این بدبخت یها و مصیب تهامون تویی! توی ب یوجود خائنی -

 که هیچ بویی از مادری نبردی و بخاطر یه مرد خائن مثل خودت که

 حتٰی به زن و بچ ههاش هم رحم نکرد، زندگی و آینده و خوشبختی

 پسرات رو نابود کردی!  

  

 که مثل خودم غرید:  انگار بدجور بهش برخورده بود



 بفهم داری چی م یگی دختر جون، دیگه داری گند هتر از دهنت حرف  -

 میزنی. تو هیچی از زندگی نم یدونی، پس الکی قضاوت نکن.  

 پوزخندی زدم و گفتم:  

 میدونم؛ من همه چیز رو راجب تو م یدونم؛ ای نکه چطور به -

 خودت روشوهرت خیانت کردی و بچ ههات رو ول کردی و چطور 

 به مردن زدی و از سردخونه بیمارستان فرار کردی و چند سال چه 

 کثافتکاریهایی میکردی و بعد هم زیر پای اون مرد خائن نشستی

 تا زن و بچهش رو ول کنه و با توی خراب ازدواج کنه!  

  

 تو داستان رو فقط از زبون پسرا شنیدی و او نها دیدگاه خودشون رو -

 هی چوقت از زبون من نشنیدی و ح س وحالم رو  برات گفتن مستانه،

 ندیدی و تجربه نکردی؛ پس حق نداری من رو قضاوت کنی و بهم

 بگی خراب، من فقط عاشق بودم. اون مردی هم که بهش م یگی 



 "خائن" پدرته!  

  

 میخواستم صد سال سیاه نباشه! 

 مامان خیانت دیگه از بابا بدم م یاومد، ازش متنفر شده بودم. اون به ما و

 کرده بود و از زیر بار همه مسئولی تهاش شونه خالی کرده بود. دیگه 

 نم یتونستم اون رو به عنوان پدرم بپذیرم و دلتنگش بشم.  

  

 نفس عمیقی کشیدم و گفتم:  

 شاید تو درست بگی، ولی عاشق واقعی هیچوقت ای نجوی زندگی -

 عشقش رو بهم نم یزنه. 

  

 پوزخند زد و گفت: 

 تو خودت عاشقی، بخاطر عشقت خودت رو جای خواهرت جا زدی! -

 عشق آدم رو وادار به خیلی کارها م یکنه دختر! خودت هم این رو



 میدونی، چون تجرب هش کردی.  

 درسته؛ ولی هی چوقت نتونستم عشق و عاشقی تو رو درک کنم. مگه -

 نم یگن هیچ عشقی باالتر از عشق مادر فرزندی نیست؟ پس تو

 تونستی بخاطر اون مرد، قید بچ ههات رو بزنی؟!   چطور

  

  

 نم یتونم بگم. فقط بدون عشقی که تجربه کردم، خیلی من رو تغییر -

 داد و باعث شد یه آدم دیگه بشم. نمیتونستم برات توصیفش کنم، در

 واقع توصیفش با کلمات ممکن نیست؛ ولی شاید یه روز داستان رو

 از زبون خودم بهت گفتم.  

  

 حرفهاش هم برام قابل درک نبود. درست بود که من خودم عشق رو

 تجربه کردم، مشکالت و موانع رو دیده بودم و باهاشون جنگیده بودم و



االن هم داشتم فداکاری م یکردم؛ ولی ممکن نبود بخوام مثل افسون باشم. 

 باشه؛ کاری نداری ؟  -من

  

 با خواهرت.   فردا ساعت ده و نیم بیا کافه (...)؛ -افسون
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 عصبی گفتم: 

 باز چی میخوایی ؟  -

  

 مستانه خندید و جواب داد:  



 دختر تو چرا انقدر به من ب یاعتمادی؟ کاریتون ندارم که! رأس

 ساعتی که گفتم اونجا باشید.  

  

شه؛ برای ای نکه زودتر مکالمه باهاش رو تموم کنم، به گفتن "با

 خداحافظ ".

 اکتفا کرده و قطع کردم.  

 دوباره گوشی رو تو جیبم گذاشتم و پیش بقیه رفتم.  

 او نها حرف میزدن ولی من چیزی از حرفهاشون نمیفهمیدم و ذهنم

 فقط درگیر افسون بود. 

 یعنی چی م یخواست؟ 

 قطعاً این درخواستش برای دید نمون، بیدلیل و از سر به قول خودش،

مهربون ی نبود؛ جز این، اون که تا حاال یه بار بیشتر ما رو ندیده لطف و 

 و

 هیچ شناختی از شخصیتمون نداره، چرا باید بخواد باهامون قرار بزاره و



 حرف بزنه ؟ 

 راستش ترسیده بودم؛ م یترسیدم از فردا، از حرفهایی که ممکن بود بزنه

 و درخواستهای دیگهای که ممکن بود سختتر باشه . 

  

 ذهنم اونقدر درگیر و آشفته بود که هیچی از فضای اطرافم نم یفهمیدم؛

حتٰی متوجه نشدم کی خداحافظی کردیم، کی از خون هشون بیرون اومدیم 

 و

 وارد آسانسور شدیم، کی به پارکینگ اومدیم و سوار ماشین شدیم و کی

 رادوین حرکت کرد. 

  

 مهسان، مهسان؟  -

  

 ومدم و گفتم: با صدای رادوین، به خودم ا

 بله؟  -



  

 خیره تو چشمهام گفت:  

 حالت خوبه؟ چرا ساکتی؟ 

  

 خوبم؛ چیزی نیست.  -

  

  

 فقط سر تکون داد و چیزی نگفت.  

 انگار م یخواست چیز مهمی رو بگه اما نم یدونست از کجا و چجوری 

 شروع کنه.  

منم که میل و عالق های به حرف زدن باهاش و شنیدن حرفهاش 

 نداشتم،

 آرنجم رو کنار شیشه قرار دادم و سرم رو کف دستم گذاشتم. 

 ولی انگار اون دست بردار نبود که باز هم سرش رو چرخوند سمتم و



 گفتم:  

 هی، ببین.. من... من معذرت م یخوام.  -

  

 زدم زیر خنده و به سمتش برگشتم.  

ا نم یدونم چرا خند هم گرفته بود؛ شاید برای ای نکه که خیلی ب یهو

 چشمهاش

 رو بسته بود و گفته بود "معذرت م یخوام". جوری که انگار معذر ت 

 خواهیش براش خیلی چیز خجالتآوری بود و باعث م یشد مثل

 دان شآموزایی که پنج دقیقه قبل آزمون نمیتونن رو پا بند بشن، استرس

 بگیره و بخواد یهویی بگه و تمومش کنه.  

  

   با چشمهای گشاد و متعجب گفت:

 به چی میخندی؟ حرفم خند هدار بود ؟  -

  



 با خنده دستم رو به معنی "نه" تکون دادم. 

 در واقع خنده نم یذاشت درست حرف بزنم بگم.  

  

 با حالتی عصبی که سعی در کنترلش داشت، گفت: 

 پس داری به چی میخندی؟ چیزی رو صورتمه ؟ 

  

 قهه م یزدم. با حرفش خندهم شدیدتر شد و دیگه رسماً داشتم قه

واقعاً هم حاالتش خند هدار شده بود. داشت خودش رو به دری م یزد 

 تا 

 گندی رو که به نظر خودش زده، جمع کنه. 

 فکر کنم از او نهایی بود که سر هم تو عمرشون یکی دو بار بیشتر از

 کسی معذر تخواهی نکردن و ای نکار براشون سخت و شرمآوره!  

  

 ارم عصبی م یشم. چی انقدر خند هداره ؟ مهسان دیگه واقعاً د -



  

 سعی کردم نخندم و سرم رو بلند کردم که با دیدن قیافهش، دوباره منفجر

 شدم. 

 این دفعه به زانوم مش تهای آروم میکوبیدم و از خنده داشت از چشمهام 

 اشک م یاومد. آخه صورتش کامالً سرخ شده بود و معلوم بود حسابی داره 

  خجالت میکشه.

 هیچوقت فکر نم یکردم رادوین خجالتی هم باشه. 

  

 دیگه از شدت خنده نفسم باال نم یاومد که جلوی یه مغازه ترمز کرد و با 

 گفتن "بشین؛ االن میام." پیاده شد. 

  

 وای خدا؛ دمت گرم. این کی بود دیگه؟ مگه پسر خجالتی هم داریم خدا؟!  

 شاید هم داشتیم و من نم یدونستم.  



  

 بعد چند دقیقه با یه بطری آب معدنی برگشت و به سمتم گرفتش و گفت:  

 بگیر بخور االن خفه م یشی. بسه دیگه؛ کل صورتت از خنده قرمز -

 شده. 



  

با خنده آب رو ازش گرفتم و بازش کردم؛ ولی ای نکه بخورم، به 

 صورت

 خودش اشاره کردم و گفتم:  

 قرمزتر! ولی.. ولی نه از ما.. مال تو قرمز..  -

  

 و دوباره زدم زیر خنده.  

 چشمهاش تا آخرین حد ممکن گشاد شده بود و با عصبانیت از آینه جلویی

 ماشین به خودش نگاه م یکرد. 

 االن عالو هبر صورتش، چشمهاش هم قرمز شده بود.  

  

 از بین دندو نهای کلید شد هش غرید: 

 حاال به من م یخندی؟ آبت رو بخور خفه نشی.  -

  



 سعی میکردم نخندم و آب رو جرعه جرعه خوردم. 

  

 تا برسیم به خونه، حرفی نم یزد و من هر از گاهی ریز ریز م یخندیدم و

 اون هم با حرص دندو نهاش رو روی هم فشار میداد . 

 وقتی رسیدیم و وارد خونه شدیم، من هنوز میخندیدم و رادوین همو نطور

 که به سمت آشپزخونه م یرفت، گفت: 

 واقعاً چی انقدر خنده داره؟ خودت دلت درد نگرفت انقدر خندیدی ؟  -

  

 با خنده به قیافهش که حاال نرمال شده بود اشاره کردم و جواب دادم:  

 قیافه ده دقیقه پیشت. واقعاً داشتی خجالت میکشیدی؟ اصالً.. مگه  -

 پسر خجالتی هم هست؟ ها؟ 

  

 ره، بست و با اخم گفت: در یخچال رو که باز کرده بود تا آب بخو



معلومه که هست. شاید خجالت کشیدن پسرا مثل دخترا نباشه و  -

 سرخ 

 و سفید نشن، اما به این معنی نیست که هیچوقت خجالت نمیکشن .

 همه آد مها یه وقتش خجالت میکشن و ا سترس م یگیرن و انجام یه

 کارهایی یا گفتن یه حر فهایی مثل همین معذر تخواهی، براشون

 سخته. حاال هم دختر، هم پسر، فرقی نداره؛ هر کس به یه نوعی.  

  

 #تاوان_ب یگناهی 

  186#پارت_

  

  

  

 با ابروهای باال رفته سرم رو تکون دادم و گفتم: 

 درست میگی. تا حاال ای نجوری بهش نگاه نکرده بودم.   -



  

 ود،دوباره در یخچال رو باز کرد و در حالی که تا کمر داخلش رفته ب

 گفت: 

 به موضوعات باید از زاوی ههای مختلف نگاه کنی و از همه نظر -

 بسنجیشون تا بتونی به یه نتیجه درست و منطقی برسی و همچنین

 انتخاب بهتری داشته باشی! 

  

 این نم یدونست من وارد بحثهای فسلفی که بشم، گرمم م یشه؟  

 خودش که نصفش تو یخچاله، من اینجا میمونم.  

  

 نهای باال انداختم و با گفتن "من م یرم بخوابم؛ شب بخیر" به اتا قمون شو

 رفتم. 

  

 اول باید آرایشم رو پاک م یکردم و لبا سهام رو عوض م یکردم. 



جلوی میز توالت نشستم و مشغول شدم؛ هر چند که آرایش زیاد یا 

 توچشمی

 هم نداشتم و فقط در حد یه کر مپودر، ریمل و رژ لب بود.  

 در عین حال، به حرفهای رادوین هم فکر میکردم. 

 به نظر م یاومد که باید منطقیای باشه و همه کارهاش با فکر و برنامه

 قبلی باشه؛ از او نهایی که قبل کارها و حرفهاشون خوب فکر و 

 برنام هریزی م یکنن و همه جوانب رو میسنجن تا بعداً مشکلی بیش نیاد و 

 ن درست و عاقالنه از آب دربیاد.  به قول خودش انتخابشو

 انگار تازه داشتم م یشناختمش. 

 اون دقیقاً نقطه مقابل من بود؛ منی که قبل انجام کارها و گرفتن تصمیمات 

مهم، یه ذره هم فکر نم یکردم و بعد گریه و زاری م یکردم که من ب 

 یگناهم 

هیم نبود، بلکه و دارم تاوان ب یگناهیم رو م یدم. ولی این تاوان ب یگنا

 تاوان

 حماقت و تصمی مهای بدون فکر و احمقانهم بود که زندگیم رو به تباهی



 میکشوند! .. 

  

 با عصبانیت بلند شدم و به سمت کمد لباسها رفتم. 

 من واقعاً یه احمق بودم. آخه چرا قبل کارها و تصمی مهام خوب فکر

 ی نم یکردم تا بعدشنم یکردم؟ چرا قبل انتخابهام یکم دقت و جوانب سنج

 ای نجوری پشیمونی نکشم و تاوان ندم ؟ 

  

 دستهام از عصبانیتم لرزش هیستریکی داشت و با همون وضع، لبا سهام 

 رو عوض کردم و خودم رو روی تخت پرت کردم.  

  

 من که بچه نبودم. یه زن بیست و هشت سالهی عاقل و بالغ با یه دختر سه 

ذشت هم سختی کشیدم و تجرب ههای مختلفی ساله بودم که کلی هم تو گ

 دارم که

 باید ازشون در س عبرتهای بزرگی بگیرم تا دوباره اون اشتباهاتم رو



 تکرار نکنم، ولی من درس نم یگیرم و باز هم خطا میکنم.  

 چرا نم یتونم خودش رو تغییر بدم ؟ 

 روبغضم گرفته بود و با مقاومت، ابروهام رو تو هم گره زدم و غلتی 

 تخت زدم. 

  

 اصالً رادوین اگه بلند بود قبل کارها و انتخابهاش فکر کنه، هی چوقت 

 اونقدر احمقانه و ناشیانه بابا رو نم یکشت و ب یگدار به آب نم یزد. 

با این فکر خودم رو قانع کردم و غلت دیگهای زدم و سعی کردم 

 بخوابم.  

  

 یا نه؛ فقط خسته بودم و ذهنم به اصالً برام مهم نبود که رادوین االن میاد 

 خواب و استراحت نیاز داشت.  

  
 

  



 مهسان***

 خیره به زن روب هروم بودم که با لبخند یه جرعه دیگه از نسکافهش رو 

 خورد و چنگالش رو برداشت تا کیکش رو بخوره و فکر میکردم که یه

 یلکس وآدم با اون همه خطا، چطور م یتونه در همچین شرایطی انقدر ر

 راحت باشه؟  

 دلیل همه بدبخت یهای زندگیمون بود و حاال جلومون نشسته بود و داشت 

 نسکافه و کیک شکالتیش رو م یخورد؛ در حالی که مای بیگناه، خون

 خونمون رو م یخورد و آروم و قرار نداشتیم.  

  

 به مستانه نگاه کردم؛ داشت گوشه لبش رو م یگزید و یا اخم ظریفی به

 سون زل زده بود.  اف

 خودم هم دستی کمی ازش نداشتم؛ با این تفاوت که استرس و اضطراب هم 

 داشتم و مدام پام رو تکون م یدادم.  

 وقتی دید ما دو تا چیزی نم یخوریم و بروبر بهش زل زدیم، سرش رو بلند



 کرد و با تعجب گفت: 

 چرا سفارشهاتون رو نم یخورین پس؟  -افسون

  

 یم.  جوابی نداد

 مستانه با همون اخم کمرنگش، قهو هش رو برداشت و یه جرعه خورد. 

  

 نگاهش رو از مستانه گرفت و رو به من اضافه کرد:  

 چرا ای نجوری بهم نگاه م یکنی؟   -افسون

  

 نم یتونستم ساکت بمونم و چیزی نگم؛ ریلکسیس دیگه داشت کفرم رو

 درمیآورد. 

 ی چی تا اینجا کشوندی؟ نم یخوایی زودترنم یخوایی بگی ما رو برا -من

 حرفت رو بزنی؟ 

  



 همو نطور که چنگالش رو کنار کیکش، تو بشقاب م یذاشت، با خنده

 جواب داد:  

 انگار خیلی مشغله فکر داری و زودب هزود هم دلت برای پسرم  -افسون

 تنگ م یشه که میخوایی زودتر بشنوی و بر یها!  

  

 میکردم که سرش باال اومد و خیره تو چشمهام با چشمهای گرد نگاهش 

 ادامه داد: 

 خوشحالم که به زندگی و شوهرت عادت کردی و از عشق زیاد -افسون

 حتٰی نم یتونی نیم ساعت ازش دور بمونی و برای مادرشوهرت وقت 

 بذاری!  

  

 #تاوان_ب یگناهی 

  187#پارت_

  



  

  

 با دهن باز نگاهش کردم.  

 چی بود که داشت م یگفت؟ اصالً از خزعبالت رو از  این چرتوپر تها

 کجاش درمیآورد ؟ 

  

 پوزخندی زدم و گفتم: 

 چی داری م یگی؟ دیوونه شدی ؟  -من

  

 خندید گفت: 

 مگه بد میگم؟ واقعاً ای نطور نیست؟   -افسون

  

 با حرص هوفی کشیدم و سعی کردم آروم باشم. 

 این زن واقعاً دیوونه بود . 



 که انگار نم یتونست آروم باشه و حسابی جوش آورده بود، از بینمستانه 

 دندو نهای قفل شدهش غرید:  

 آخه تو چی داری م یگی؟ فقط بگو چرا ما رو کشوندی اینجا و  -

 باهامون چیکار داری ؟ 

  

 یکم به جلو مایل شد دستهاش رو روی میز گذاشت و گفت: 

خواستم حال و اوضا راستش منظور خاصی نداشتم؛ فقط م ی -افسون

 عتون

 رو ببینم.  

  

 من و مستانه با چشمهای گرد بهم نگاه کردیم و بعد به افسون زل زدیم که

 شونه باال انداخت و گفت: 

 چیه؟ چرا ای نجوری نگام میکنین؟   -افسون

  



 تو واقعاً بخاطر این گفتی بیاییم اینجا؟  -من

  

 و ببینم و حالشون رو بپرسم ؟ آره دیگه. بده م یخوام عرو سهام ر -افسون

  

 مستانه پوزخند زد و گفت:  

 عروس؟ تو خیلی مادری کردی که االن حس مادرشوهری هم بهت -

 دست داده؟!  

  

 من رو قضاوت نکن؛ این خط قرمز منه.   -افسون

  

 مستانه خواست جواب بده که پی شدستی کردم و گفتم:  

 هم بپرسی، نیازی نبود بیاییمحا لمون رو که م یتونستی پشت تلفن  -من

 اینجا.  

  



 چند تا سوال هم داشتم.   -افسون

  

 او نها رو هم میتونستی تلفنی بپرسی .  -مستانه

  

 خندید و گفت: 

ول کن دختر. م یخواستم بپرسم وضع و اوضا عتون چطوره؟  -افسون

 پسرا

 که بویی نبردن ؟ 

  

 بشه.  پس م یخواست این رو بپره تا خیال خودش راحت

واقعاً چند لحظه فکر کرده بودم که خوب شده و م یخواد جداً مادری کنه 

 چیزی نفهمیدن؛ اوضاع هم بد نیست.  -. من

  

 این یعنی خیلی بده!  -افسون



  

 چیزی نگفتیم و سرمون رو پایین انداختیم که خودش گفت: 

 د سراگه نم یتونید کل روز تو خونه بمونید و تحمل کنید، خب بری-افسون

 کار. هم درس خوندین و مدرک دارین و هم سابقه کار تو شرکت پناه رو

 دارین؛ راحت م یتونین کار پیدا کنین.  

  

 متعجب نگاهش کردیم.  

 حالتش مثل دوستی شده بود که داره به دوستش را هکار م یده و سعی

 میکنه که کمکش کنه؛ هر چند که همچین چیزی اصالً به افسون نم یاومد.  

  

 وقتی نگاه خیر همون رو دید، سوالی نگاهمون کرد و گفت: 

 چیه؟ بد م یگم؟ برید سر کار دیگه .  -افسون

  

 بازم من و مستانه نگاهی رد و بدل کردیم. 



  
 

از رو مبل بلند شد و همو نطور که فنجون قهو هش رو روی اپن گذاشت، 

 با

 قاطعیت جواب داد: 

 گفتم که، نه.   -رامسین

  

 فه برگشتم سمتش و گفتم:  کال

 آخه چرا نه؟ من فقط م یخوام کار کنم؛ چیز بدیه یا خواسته بزرگیه ؟  -

  

 برگشت سمتم و جواب داد:  

 نه؛ چیز بدی نیست، ولی آخه عزیزم، چه نیازه که تو بری کار کنی؟ -

 خداروشکر مشکل مالی که و جدی که نداریم تا تو بخوای خودت رو

 . من دارم کار م یکنم؛ بسه دیگه.  با کار کردن اذیت کنی

  



 چرا نم یفهمید؟ چرا متوجه نم یشد که من برای شونه خالی کردن از

 کنارش بودن و فرار از این خونه و زندگی، م یخوام سر کار برم؟ یعنی از

 رفتارها و عقب کشیدنها و بحث و دعواهای بیخود و ب یدلیلم نفهمیده بود

 ؟  یا حداقل بهم شک نکرده بود

  

 #تاوان_ب یگناهی 
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من نتونسته بودم نقشم رو طبق نقش همون بازی کنم و او نطور که باید 

 بود،

 اوضاع رو کنترل کنم.  

 بحث و دعوا پیش اومد، دهن به دهن شدن و زور و لجبازی پیش اومد،

 نگاههام بهش سرد بود، تو این مدت یک بار هم سعی نکردم که مهر و



 فتی نسبت بهش نشون بدم، چطور میتونست همه ای نها رو ببینه وعطو

 ساکت باشه؟! 

 اگه من به جاش بودم، تا حاال کلی دادوبیداد راه انداخته بودم که دلیل این

 رفتارهای سرد و فاصله گرفتنهات چیه؟ ولی رامسین هی چوقت این رو

 ازم نپرسید.  

  

 ود نقشه رو فهمیده باشه؟ ممکن یه لحظه لرزی به تنم نشست، یعنی ممکن ب

 بود سکوتش بخاطر همین بوده باشه ؟ 

  

با اخم کمرنگی که ما بین ابروهام بود، نفسم رو کالفه بیرون دادم و 

رامسین، درسته تو کار میکنی و هیچ مشکلی هم نداریم، ولی  -گفتم: 

 منم

 میخوام کار کنم؛ اشکالش چیه؟ همیشه که نباید بخاطر مشک لهای 

 الی و خانوادگی خان مها کار کنن! من تو خونه تنهام و حوصل هم سرم

 میره، م یخوام برم سر کار تا از این بیکاری نجات پیدا کنم و



 یهجوری سرگرم بشم. 

  

 با درموندگی نگاهم کرد؛ نگاهی پر از "آخه من به تو چی بگم؟!" ؛ 

 با همون حالت سرش رو تکون داد و گفت: 

 بخاطر سرگرم شدن حتماً سر کار بری؛ م یتونیخب الزم نیست که  -

 کالس ثب تنام کنی، باشگاه، سفر، بیرون رفتن با دوستهات و کلی

 چیزای دیگه.  

  

 عصبی از این اسرارش، اخمم پررن گتر شد و گفتم:  

 ای بابا! گیَرم این کارایی که گفتی رو هم بکنم، تا کی م یخواد طول -

 د روز و چند وقت سرگرمم م یکنهبکشه؟ چقدر طول م یکشه؟ تا چن

 آخه؟ من م یخوام برم سر کار؛ چرا نم یذاری؟ نم یفهمم . 

  

 بین ابروهاش محکم گره خورد و چند قدم به سمتم اومد که ناخودآگاه منم



 چند قدم عقب رفتم . 

 از اخمش ترسیده بودم.  

 همچنان که اون جلو م یاومد، من عقب میرفتم. با ترس گفتم: 

 را ای نجوری میکنی ؟ چ.. چ -

  

 جوابی نداد و انقدر جلو اومد و عقب رفتم که ناگهان پشتم به دیوار

 برخورد و این یعنی دیگه راهی فراری نیست؛ چون رامسین دقیقاً تو چند 

 سانتی صورتم وایساده بود.  

 آب دهنم رو پراسترس قورت دادم و همونطور که با چشمهای ترسیدهم تو

 کردم، گفتم:  چشمهاش نگاه می

 ت.. تو چت ش.. شده؟ چرا... چرا ای نجوری نگ.. نگام میکنی ؟  -

  

انگشت اشارهش رو تهدی دوار جلوم تکون داد و همو نطور که تو 

 چشمهام 



 زل زده بود، غرید:  

 از این به بعد، از این به بعد مستانه، حق نداری صدات رو واسه من -

 م یخوام و م یکنم. بسه هر چی  بلند کنی و بگی ای نکار و او نکار رو

 باهات مدارا کردم... تو که قبل ازدوا جمون عاشقم بودی و هر روز

 برام از عشق و خوشبختی حرف میزدی، حاال چرا انقدر سرد 

 شدی؟! 

  

 نگاهم رو دزدیدم؛ نم یتونستم بیشتر از این زیر نگاهش بمونم.  

 ج داده بود؛ این همهاون حق داشت. تا همی نجا هم خیلی صبوری به خر

 رفتار سرد، پسزدن، دوری و فاصله گرفتن و همکالم نشدن باهاش، برای

 یه مرد خیلی سخت و عذا بآور بود.  

 مامان م یگفت مردها نیاز به توجه دارن، به رسیدگی، به حمایت و

 مهربونی، م یگفت خو ششون نمیاد ز نشون، کسی که باهاش زیر یک



مکالم شدن باهاشون دوری کنه و رفتارش  سقف زندگی م یکن، از ه

 سرد 

باشه، گفت مردها ای نجورین که اگه از زن و زندگ یشون پ سزده 

 بشن تو

 زندگی کاری و روابط دوستان هشون هم گیج، سردرگم، عصبی و

 پرخاشگر میشن . 
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 ِد چرا نگاهت رو م یدزدی؟ جواب من رو بده!   -

  

 با دادش، شون ههام از ترس باال پرید و ناخواسته جیغ خفهای کشیدم.  



 لب گزیدم و سرم رو بیشتر پایین انداختم.  

 بغض داشت خفهم میکرد و اشک تو چشمهام حلقه زده بود. 

  

با دستش محکم چون هم رو گرفت و سرم رو باال آورد؛ طوری که از 

 درد

 از بین ل بهام خارج شد . چشمهام روی هم فشار دادم و "اخ"ی 

 نگاهم باال اومد و به چشمهاش رسید. 

 برای یک لحظه حیرت تو نگاهم چرخید... رامسین داشت ..داشت گریه

 میکرد؟!  

 چشمهام تا آخرین حد ممکن گرد شده بود و با شوک نگاهش م یکردم.  

 حریر نازک اشک از پس نگاهش معلوم بود.  

  

 یه م یکنی ؟ تو... تو داری گریه.. گر -

  



 با حالت هیستریک و عصب یای پوزخند زد و گفت: 

 چطور؟ مگه برات مهمه ؟  -

  

 با صدای تحلیل رفت های اسمش رو به زبون آوردم.  

 چرا ای نطوری حرف میزد؟ چرا بحث رو به اینجا کشوند؟ 

 شاید هم... من کشوندم! .. 

  

 اد:  چون هم رو ول کرد و به سمت پنجره چرخید و جواب د

 ای نجوری صدام نزن مستانه! واقعاً مگه مهمه برات؟ اینکه گریه کنم -

 یا ناراحت باشم چه اهمیتی داره ؟ 

  

 چی داشت میگفت؟ این حرفها رو دیگه از کجاش درم یآورد ؟

 یعنی... یعنی فکر میکرد برای من اهمیتی نداده و برام مهم نیست که

 حالش خوبه یا نه؟!  



  

 رگشتم و گیج گفتم:  عصبی به سمتش ب

 رامسین این حرفهات چه معن یای میده؟ یعنی چی که برام مهم -

 نیست؟ معلومه که مهمه. .. 

  

 حرفم ادامه داشت ولی برگشت یهوییش به سمتم و فریاد زدنش مانعم شد:  

 داره؟ اهمیت داره مستانه؟ اگه مهم بود که ای نجوری سرد باهام -

 ه انقدر از دوری نم یکردی، انقدررفتار نمیکردی، اگه مهم بود ک

 پسم نم یزدی، از حرف زدن باهام فرار نم یکردی، وقتی میومدم

 خونه خودتو تو اتاق تا آشپزخونه قایم نمیکردی و به خواب و کار

 نم یزدی، اگه مهم بود حداقل تو جمع و بین بقیه هم که شده نقش

 عاشقها رو بازی میکردی!  

  



 مونده بودم و نگاهش م یکردم . خشک شده، مات و مبهوت 

 راست میگفت... آره اون راست م یگفت؛ من واقعاً خیلی بهش ب یتوجه 

 بودم، اصالً متوجه حال و اوضاعش نبودم، نفهمیدم که اون هم مرده،

 توقعاتی از همسرش داره که انتظار داره برآورده بشن!  

 ش رویابافی کردهحق داشت... حق داشت؛ مستانه قبل ازدواج اون همه برا

 بود و از زندگی پرعشقی که م یتونستن داشته باشن براش گفته بود،

 او نوقت االن من ای نجوری دارم اون رویا رو به صورت حقیقی نشونش

 میدم . 

مطمئنم مستانه هی چوقت دوست نداشت رویاهاش این شکلی تکامل پیدا 

 کنه!  

 ن حس و صنم احساسیای به ولی منم حق داشتم؛ به وال که حق داشتم؛ هیچ

رامسین نداشتم که میلی به ه مکالم شدن و حرف زدن باهاش داشته 

 باشم!.. 

 من که عاشقش نبودم، حسی بهش نداشتم، اصالً نم یتونستم داشته باشم .



 اون خوب بود، مهربون بود، با مالحظه بود، صبور بود، ولی من نبودم،

 هم به رادوین بود؛ چطورمن عاشق رادوین بودم، تموم حس و عالق

 میتونستم با این اوصاف، برای رامسین زن زندگی بشم؟! اگه ممکن بود ؟ 

  

 چرا نگام نم یکنی مستانه؟ چرا جوابم رو نم یدی ؟  -

  

 دستم رو جلو دهنم گرفتم و بغضم شکست! 

 کاش م یتونستم بگم من مستانه نیستم؛ مهسانم، کاش م یتونستم بگم همش

 و رادوینه که با کشتن بابامون و آتو دادن دست اون زنی کهتقصیر خودت 

فقط اسم مادر رو براتون یدک م یکشید، باعث این بدبختی و درب هدری 

 ما 

 و خودتون شدین.. ! 

کاش انقدر کین های نبودین که بعد اون کاری که با ما کردین، سراغ 

 پدرمون

 با افسون حرف  هم برید، کاش اون روز تو آرایشگاه حاضر نم یشدیم



بزنیم، کاش شما قبل افسون م یاومدین و دیگه هی چوقت نم یدیدیمش، 

 اصالً 

 کاش هی چوقت با هم برخورد نم یکردیم که این عشق پرمصیبت به وجود

 بیاد! ... 

 ویرایش "تاوان ب یگناهی:" 
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 عشق پشیمونم بشم، ولی حاالتا حاال ی کبار هم پیش نیومده بود که از 

 تاوانش داشت وادارم م یکرد که رسماً آرزوی مرگ کنم ..! 

  

 گریه نکن، گریه نکن لعنتی؛ فقط جواب من رو بده.   -



  

 مثل دیوون هها دستهاش رو به صورت و الی موهاش م یکشید و چنگ

 میزد. شاید هم حق داشت که دیوونه بشه!.. 

 ونه م یشد. نکنه منم دیوونه شدم و خودم خبرهر کس دیگ های هم بود دیو

 ندارم؟!  

خب طبیعتاً هر کس جای من بود، وقتی کسی که اسمش به عنوان شوهر 

 تو 

 شناسنامهش بود، ای نجوری نیازها ،خواسته و توقعاتش رو به روش

 میآورد و انتظار برطرف شدنشون رو داشت؛ دیوونه م یشد . 

  

 رو نگاه کردم؛ چشمهاش سرخ بود چند تار  سرم رو بلند کردم و رامسین

 از موهاش هم رو پیشونیش ریخته بود.  

 گریه نم یکرد؛ آشکارا اشک نم یریخت، فقط اون الیه اشک تو چشمهاش 

 دیده م یشد. 



  

 با عجز نگاهم کرد.. منتظر جواب بود و من هیچ جوابی نداشتم!  

 وضع و کارها و رفتارهایی  نم یتونستم هم داشته باشم؛ اصالً با این حال و

 که داشتم، با چه رویی م یتونستم جواب حرفهاش رو بدم؟ دیگه هیچ

 رویی نداشتم. 

  

 عصبی از کنارم رد شد و به سمت در رفت. 

 حتٰی نتونستم به سمتش برگردم و بپرسم این وقت شب کجا داره م یره ؟ 

 یر گریهصدای بسته شدن در رو که شنیدم، بغضم پرصداتر شکست و ز

 زدم . 

  

 کاش م یشد همه ای نها تموم بشه، کاش میشد خواب باشه و بعد که بیدار

 شدیم ببینیم همون دو تا دختر شروشیطون و پرسروصدای دانشگاهی 

 هستیم و اصالً  چنین آد مهایی تو زندگ یمون وجود ندارن. 



  
 

  

 مستانه* ** 

  

 و به چشمهام میخورد، چینی از نوری که از الی پنجره وارد اتاق م یشد 

 به پیشونیم خورد و الی پل کهام رو باز کردم. 

  

 از رو تخت بلند شدم و گیج به اطراف نگاه کردم. 

  

اتاق به شدت بهم ریخته بود و وسایل ای نور و  او نور پرت شده بود و 

 یه

 گلدون هم شکسته بود و تک ههاش کف اتاق پخش بود.  

  

 تخت پایین اومدم.  گی جتر از قبل، از 

 اینجا چرا این شکلی شده بود ؟ 



  

 ناگهان مغزم به دیشب آرور داد و دعوام با رادوین یادم اومد... ای نها

 بخاطر اون بود! . 

  

 کالفه دستمو رو صورتم کشیدم و از اتاق بیرون رفتم.  

نگاه کل یای به خونه کردم ولی اثری ازش ندیدم؛ احتماالً زودتر سر 

 کار 

 رفته بود.  

  

 آره دیگه؛ بعد اون دعوا و فاجعه و زدوخوردهای دیشب، انتظار داشتی

 صبح برات میز صبحونه بچینه و بیاد بگه "عزیزم من دارم م یرم سر

 کار؛ چیزی الزم نداری؟"  

 انتظار احمقان های بود!  

  

 راستش اصالً براش حس نگرانی نم یکردم و بابت دیشب هم عذا بوجدان



 شتم و ناراحت نبودم.  ندا
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 شاید هم این طبیعی بود؛ نم یدونم. 

خب من که نسبت به رادوین احساس و عالقهای نداشتم، هی چوقت سعی 

 در

بهتر کردن حالش یا ه مصحبت شدن باهاش رو نکردم، از کجا باید 

 نسبت

 م؟  بهش حس پیدا م یکردم که االن نگرانش باش

 یهجورایی به نظرم درستش هم هم همین بود که نگرانش نیستم. چون

 ازدواج و زندگی من باهاش از رو اجباری بود که عاملش کار احمقانه و



 بدون فکر خودش بود؛ جز ای نها، من عاشق کس دیگ های بودم و تموم

 عشق و احساسم مال اون بود.  

  

 سان زنگ بزنم تا از حال ویه قرص مسکن خوردم و تصمیم گرفتم به مه

اوضاع اونم باخبر بشم و ای نکه بحث اون با رامسین چجوری 

 گذاشت.  

گوشیم رو ندیدم، ب هجاش از تلفن خونه شمارهش رو گرفتم و منتظر 

 موندم

 که جواب بده.  

 صدای بوق تو گوشم م یپیچید و من با حرص گوشه لبم رو م یجویدم.  

 پس چرا جواب نم یداد ؟ 

 د بو قهای متعدی که دیگه میخواستم قطع کنم، باالخره جواب داد:  بع

 الو ؟  -

  



 چینی بین ابروهام خورد. صداش آروم و گرفته بود.  

  

 حالت خوبه؟ چرا صدات انقدر گرفتهست؟   -من

  

انگار تازه متوجه ضعف تو صداش شد که سریع سرفه مصلحت یای 

 برای

 صاف کردنش کرد و گفت:  

 . رامسین خوابه؛ برای همین یواش حرف میزنم.  چیزی نیست -

  

 خواب بود؟ 

 پس احتماالً دیش بشون مثل من و رادوین با زدوخورد و وسیله شکوندن

 نگذشته. از این بابت تو دلم کلی خدا رو شکر کردم و بعد برای اطمینان

 خاطرم پرسیدم: 

 قتدیشب که دعواتون نشد؟ بحثی چیزی..؟ همه چیز خوب بود؟ مواف -



 کرد سر کار بری؟ 

  

 تا چند ثانیه صدایی ازش نیومد که باعث شد از اطمینان خاطری که پیدا

 کرده بودم چندان هم آسوده نباشم. 

 آروم صداش زدم:  

 مهسان؟ همه چیز خوب بود دیگه؛ نه ؟  -

  

 صدای بیرون دادن نفسش رو از پشت تلفن هم شنیدم و فهمیدم که بغض

 کرده.  

ضاعش خوب نبود؛ فقط احتماالً از وضع من یکم بهتر بود پس خیلی هم او

 . 

  

 مهسان چرا چیزی نم یگی؟ با توام!   -من

  



 میشه.. میشه بیایی پیشم ؟  -

  

 یعنی وضعش از منم بدتر بود که م یخواست مرهمش بشم؟!  

  

 باشه؛ االن راه میوفتم.   -من

  

 ممنون.  -

  

 بغض به وضوح تو صداش مشخص بود. 

  

 االن میام.  -من

  

 قطع کردم و تلفن رو سر جاش گذاشتم.  

 به سمت اتاق رفتم و سریع آماده شدم. در آخر هم در رو قفل کردم و با



 گذاشتن کلید تو کیفم، پایین رفتم. 

  

 فقط امیدوار بودم که زود تاکسی گیرم بیاد. 

 داشتم از حیاط خارج میشدم که متوجه ماشین رادوین شدم.  

 ؛ اگه ماشینش اینجا بود پس با چی  سر کار رفته بود؟ نکنهتعجب کردم

 جای دیگهای رفته؟ نکنه بره یه بال مالیی سر خودش بیاره؟ وای نه! از

 همچین آدم کل هخرابی هیچ چیز بعید نبوده و نیست. 

  

سرم رو یا تأسف تکون دادم و تصمیم گرفتم با ماشین اون برم که یادم 

 اومد

 ز اونجایی هم که وقت و حوصله اضافی نداشتم تاسوئیچ رو ندارم؛ ا

 دوباره برگردم تو خونه و اگه سوئیچ اونجا باشه برش دارم، بیخیال ماشین

 شدم و با تاکسی به خونه مهسان رفتم. 

  



 پول راننده رو دادم و پیاده شدم.  

 با آسانسور باال رفتم و تو طبق های که واحد مهسان و رامسین بود ازش

 ومدم.  بیرون ا

 در واحد رو زدم که در بالفاصله باز شد و چهره گریون با چشمهای خیس 

و سرخ مهسانی بود که پشتش نمایان شد و خودش رو تو بغلم انداخت. 
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 سفت تو بغلم گرفتمش و به خودم فشردمش. 

  

 م رو خالی کنم؛سر خودم به شدت درد میکرد و نیاز داشتم یهجوری خود

 اما اونجا جاش نبود.  



  

 مهسان، جلوی در درست نیست؛ بریم تو.   -من

  

 حلقه دستهاش رو از دور گردنم باز کرد و با "ببخشید"ی که زیر لب

 گفت، از جلوی در کنار رفت و هر دو وارد شدیم و بعد آروم در رو بست.  

 ن با سر و صورتاز راهرو گذشتیم و وارد حال شدیم که متوجه رامسی

 زخمی و خونی شدم که روی مبل دراز کشیده بود و چشمهاش بسته بود؛

 اما از خم ابروهاش مشخص بود که بیداره. 

  

 اشک تو چشمهام حلقه زد و دستم شل شد و کم مونده کیفم بیوفته زمین که

 ناگهان مهسان دستم رو گرفت و سمت اتاق کشوندتم. 

 به در تکیه دادم و همو نطور که دستم روهمین که در رو بست پشتم رو 

 روی دهنم گذاشته بودم، زیر گریه زدم.  

 مهسان هم کالفه و عصبی کنارم نشست و سرش رو پایین انداخت. 



  

 قلبم داشت تو دهنم میومد.  

 دیدن رامسین تو اون حال داشت دیوون هم میکرد... 

 اصالً چش شده بود؟ چرا ای نجوری شده بود ؟ 

 چیزی نپرسیده بودم که خود مهسان با گریه و ه قهق شروع کرد بههنوز 

 حرف زدن:  

 دیشب گفتم م یخوام برم سر کار که مخالفت کرد و گفت ما که -

 مشکلی نداریم و من سر کار م یرم و همین بسه دیگه و این حرفها؛

 ولی من باز اصرار کردم و گفتم حتماً که نباید آدم وقتی براش مشکل

 میاد سر کار بره. نم یدونم چی شد مستانه که تا به خودم مالی پیش

 اومدم دیدم بحث کشیده شده به نیازها و توقعات اون و منی که نسبت

 به همشون بیخیالم. دعوامون شد و با همون حال خراب و پریشون از 

 خونه بیرون زد و نزدی کهای صبح با سر و کله زخمی برگشت که



 ذاشت زخمهاش رو پانسمان کنم و رو مبلفهمیدم دعوا کرده. حتی ن

 ولو شد. نم یدونم خوابه یا بیدار، مرده یا هنوز زند هست ... 

  

 به اینجای حرفش که رسید، هق محکمی زد و با گریه ادامه داد: 

 نم یتونم... نم یتونم بهش نزدیک بشم، حالش رو بپرسم.. میترسم  -

 مستانه؛ میترسم. 

  

 شد. سرم دیگه داشت منفجر می

برگشتم سمتش و سرش رو تو بغلم گرفتم و رو سین هم گذاشتم و اجازه 

 دادم

که گریه کنه و خالی بشه؛ خودم هم سرش رو روی شون هش گذاشتم و 

 آروم

 شروع کردم به اشک ریختن.  

  

 دیگه مغزم گنجایش چیزی رو نداشت، دیگه نم یتونستم همچین چیزهایی



 رو ببینم و تحمل کنم.  

ه اولش بود؛ هنوز یک ماه هم از عروسیمون نگذشته بود، بقی این تاز

 هش 

 قرار بود چطوری باشه؟ 

 سالی که نیکوست، از بهارش پیداست؛ بهار ما که اینجوری بود، پاییزها 

 و زمستو نهامون قرار بود چجوری بگذره؟!  

 االن فقط یک چیز رو میدونستم، اونم اینکه دیگه نم یتونم به هیچ وجه با

 ون وضع ادامه بدم.  ا

 هممون داشتیم به بدترین شکل ممکن عذاب میکشیدیم؛ مهسان رو م یدیدم 

 که چجوری داشت گریه م یکرد و زره زره آب م یشد، چجوری برای 

 رادوین دلتنگی م یکشید و حتٰی نم یتونست حالش رو بپرسه؛ این برای یه

 دایی کار آسونیدختر عاشق چیز کمی نبود، تحمل این همه دلتنگی و ج

 نبود و بدتر از همه ای نها، این بود که مجبور بود زندگیش رو کنار

 رامسینی بگذرونه که کلی شباهت ظاهری به رادوین داشت و اجازه



 نم یداد حتٰی یک لحظه هم که شده، بهش فکر نکنه و بتونه نفس راحت 

 بکشه. 

 صبورانه و من هم کم از مهسان نداشتم؛ هر روز رادوین و رفتارهای

 مردون هش رو م یدیدم و باز یاد رامسین میوفتادم و بیشتر و بیشتر عذاب

 میکشیدم. 

 نم یخواستم درو غگو باشم، نم یخواستم خائن و بیرحم باشم؛ فقط دست 

 خودم نبود. مگه م یشد هر روز اسمش رو از زبون خواهرم یا برادرش

 اش و یادآوریبشنوم و یادش نیوفتم؟ مگه م یشد با دیدن عکسه

 خاطراتمون و دیدن وضع اال نمون، اشکم درنیاد و گریه نکنم؟ سخت 

 بود، خیلی هم سخت بود که جلوی چشمهام باشه و مجبور باشم بهش بگم

 داداش و به چشم برادرشوهر نگاهش کنم و حتٰی حق نداشته باشم باهاش 

 د کههمکالم بشم و حالش رو بپرسم. این بدترین شکنجه برای کسی بو

 عاشق بود؛ جدایی و دوری از معشوق هش در حالی که هر روز اون رو

 جلوی چشمهاش میدید و نم یتونست کاره کنه! ... 



  

 پس انتقام و تالفی افسون ای نجوری بود، ای نطوری م یخواست ما رو 

دیوونه کنه و به مرز جنون بکشونه؛ ولی چرا ما؟ مگه پسرا بابا رو 

 نکشته

 ید انتقامش رو از او نها میگرفت؟ مگه نباید سراغ او نهابودن؟ مگه نبا

 میرفت؟ پس چرا ما داشتیم تاوان گنا هها و کارهای نکرده خودمون و

 کرده او نها رو پس م یدادیم؟!  

  

 #تاوان_ب یگناهی 

  193#پارت_

  

  

  

 یعنی پسرا هم داشتن تقاص پس میدادن؟ یعنی او نها هم داشتن به اندازه



 میکشیدن ؟  ما سختی

 نم یدونستم؛ چیزی از حال و وضع او نها نمیدونستم، ولی مطمئن بودم

 که ما داریم بدتر از مال او نها رو تجربه میکنیم.  

  

 دستم رو نواز شوار رو کمر مهسان کشیدم و با صدایی که سعی میکردم

 نلرزه گفتم:  

 هییش! آروم باش مهسان؛ آروم! همه چیز درست میشه .  -

  

 شتر سرش رو تو گردنم فرو برد و با هقی که زد، گفت:  بی

درست نمیشه مستانه، درست نم یشه؛ اگه قرار بود چیزی  -

 درست

 شه تا حاال که اوضاع به اینجا کشیده شده، درست شده بود، اگه قرار

 ما مثل بقیه عاش قها بهم برسیم، این همه اتفاق نم یافتاد و برامون

 کن ما قرار نیست هیچوقت که کسی که مانع پیش نم یاومد؛ باور



 می، خواییم برسیم یا یه روزمون بدون اشک و گریه بگذره! چون

 ما... ما... 

  

 به اینجای حرفش که رسید، دیگه گریه بهش اجازه ادامه دادن نداد.  

 بیشتر به خودم فشردمش و کمرش رو نوازش کردم؛ هر چند که خودم هم

 دی به این نوازش داشتم!  داشتم م یترکیدم و نیاز شدی

 سرم رو روی شونهش گذاشتم و لبهام رو روی هم فشار دادم تا حداقل 

 من صدای گری هم بیرون نره و ه قهقم خفه بمونه!  

  
 

 رامسین* ** 

  

 دستی به باند دور سرم کشیدم که از دردش اخمهام توهم رفت و پیشونیم

 چین خورد. 

  



چراغ راهنمایی رانندگی و رانند  همو نطور که زیر لب به هر چی

 ههای 

مست و بیخیال و بلوار که بود، بد و بیراه م یگفتم، از حالت دراز کشید 

 هم،

 روی مبل نشستم.  

  

 سرم شدیداً درد میکرد و گیج م یرفت. 

 سرم رو بلند کردم و نگاهی به در اتاقی که مستانه و مهسان توش بودن،

 انداختم.  

 ته اون تو دارن چیکار میکنن!  معلوم نیست یه ساع

 یعنی االن مستانه هیچ عذاب وجدانی بابت دعوا دیشب یا حرفهای من 

نگرفته بود؟! نم یدونم؛ ولی فکر نکنم بتونه انقدر ب یخیال و آسود 

 هخاطر

 باشه. 

  



 کف دستهام رو روی زانوهام گذاشتم و با فشار بهشون، بلند شدم و به

 سمت آشپزخونه رفتم.  

  

 ولی من بابت رفتار دیشبم عذاب وجدان گرفته بودم و ناراحت بودم، نباید

 اون حرفها به مستانه م یزدم؛ حتماً خیلی ناراحت شده. 

  

 صها و داروهای جورواجور، یه مسکن   یخچال رو باز کردم و از بین قر

 برداشتم و دوباره درش رو بستم.  

 ب م یریختم، به این فکرهمو نطور که لیوان رو برم یداشتم و توش آ

 کردم که حرفهای من در عین تلخ و سنگین بودن، درست و حقیقی هم 

 بود.  

 خوب منم آدم بودم دیگه، احساس داشتم؛ مرد بودم، نیازها و توقعاتی

داشتم، ازدواج کرده بودم و از همسرم انتظاراتی داشتم؛ نه ای نکه که با 

 هم



یب هها باشیم، نخواد باهام همکالم تو یه خونه زندگی کنیم ولی مثل غر

 بشه و

 اجازه نده که منم باهاش صحبت کنم، همیشه در حال فرار ازم باشه و با 

 رفتارهای سرد و خشکش بخواد من رو از خودش زده و دور کنه...! من

 همچین زندگ یای رو نمی، خواستم؛ نم یتونستم هم تحملش کنم.  

  

 دنبال ش جرعه جرعه سر کشیدم.  قرص رو باال انداختم و آب هم به

صها رو روی اپن رها کردم و دوباره به مبل پناه   لیوان و جلد قر

بردم. نم یتونستم با این سر گیجه و درد رانندگی کنم وگرنه حتماً م 

 یرفتم پیش

 رادوین.  

  

 بازم دراز کشیدم و دستم رو روی پیشونیم گذاشتم و چشمهام رو بستم.  

 ی شد که همه چیز انقدر بهم ریخت؛ یهو مستانه عوض شد،نم یدونم یهو چ

 یهو حال و هوا و فضای خونه و زندگ یمون سرد شد، یهو بحث و دعوا



 بی نمون پیش اومد، یهو قهرها شروع شد، یهو همه چیز تغییر کرد و

 بدتری نشون هم مستانه بود؛ جوری تغییر کرد که حس م یکنم دیگه 

 نم یشناسمش!.. 

 دلیل این تغییرهای یهویی چی بود ؟ ولی آخه 

 مستانه که تا قبل ازدواج برام از خوشبختی و زندگی شیرینی که

 میتونستیم داشته باشیم حرف م یزد و به یه زندگی رویایی و یه عمر

 خوشبختی کنار خودش و پروانه امیدوارم میکرد، حاال چرا یهو زیرش

 زد؟! چرا یهو یخ و سنگ شد؟!  

 چی رو از من م یگرفت؟ داشت تالفی چی رو سرمداشت انتقام 

 درمیآورد؟ مگه من چیکار کرده بودم ؟ 

چهار سال در به در دنبالش گشتم، همه نازش رو خریدم و کلی من تکشی 

 و 

 معذر تخواهی کردم تا بخشیده بشم؛ اگه نم یخواست که ببخشه، پس چرا

 بازی میکنه و باهام راه اومد و گفت فراموش کرده؟ نکنه داره باهام



 ای نجوری انتقامش رو م یگیره؟!  

  

 #تاوان_ب یگناهی 

  194#پارت_

  

  

 سریع سرم رو به چپ و راست تکون دادم و به خودم تشر زدم.  

 نه! این غیرممکن بود، مستانه هی چوقت همچین کاری نم یکرد.  

 هر چند باز هم تهدلم اون فکر مزخرف رو داشتم، ولی همش سعی داشتم

 خودم رو قانع کنم که این کار از مستانه بعیده و اون عاقلتر و فهمید هتر از

 این حرفهاست که بخواد همچین تالفیای بکنه.  

 در ضمن، خودش هم داشت این وسط عداب م یکشید؛ یواشکی گریه

 کردنها و اشک ریخت نهاش رو م یدیدم، کالفیش رو م یدیدم و ای نکه 

 ناراحتی و فشارهای عصبی سر پروانه دادچطوری بعضی وقتها از سر 



 میزنه و دعواش م یکنه؛ به همین خاطر هم بود که پروانه باهاش قهر بود

و اصالً از اتاقش بیرون نم یاومد. جواب تلف نهای اون کارگردانی که 

 قرار

 بود خودش و مهسان تو فیلمش بازی کنن رو هم نم یداد و این وسط من

 منی که همسرش بودم و باهاش زیر یه سقفنم یدونستم مشکلش چیه! 

 زندگی م یکردم، درد و مشکل و دلیل رفتارهای عصبیش رو نم یدونستم!

 خب این برم یگشت به خودش، ای نکه باهام حرف نمیزد!.. 

  

 کالفه بودم، افکارم بهم ریخته بود و ذهنم دیگه گنجایش نداشت. از این

 یدم. وضع خسته شده بودم و دیگه داشتم م یبر

 باید با این  شرایط و وضع و حال زندگیم چیکار میکردم؟ چطوری با 

 مستانه حرف میزدم و حالش رو بهتر میکردم؟ چطوری ازش م یپرسیدم

 که چرا یهو انقدر عوض شدی و داری زندگی رو به هر دومون زهرمار

 میکنی؟! چرا حر فها و رفتارهات یهو انقدر تغییر کرد؟ قهر پروانه رو



 ار میکردم؟ چطوری باید به مستانه میفهموندم که این زندگی نیست چیک

 برای من درست کرده، بلکه جهنمه!  

 فکر کردن بهشون هم سردردم رو شدیدتر میکرد.  

  

 باید با یکی حرف م یزدم، نیاز به راهنمایی و حرف زدن داشتم. درو نگرا

خالی میکردم؛ اما  نبودم و ای نجور شرایط واقعاً باید ی هجوری خودم رو

 نه

 با هر کسی و هر چیزی!  

 تو این موقعی تها عمه خانم میتونست راهنمای خوبی باشه، یا شاید هم 

 آروشا. 

  

 بلند شدم و با برداشتن سوئ یشرتم، رو تیشرتم پوشیدمش و بدون نگاه

 کردن به قیافه داغون خودم تو آینه، به سمت در رفتم و از خونه خارج 

 شدم. 



ن لحظه مردی از واحد روب هرویی بیرون اومد و با دیدن من همی

 چشمهاش 

 گرد شد و خواست چیزی بگه که مهلت ندادم و به سمت آسانسور رفتم و

 واردش شدم که درش هم سریع بسته شد. 

 درش که باز شد بیرون اومدم و به سمت ماشینم رفتم. پشت رل نشستم و

 استارت زدم و حرکت کردم. 

  

 ب یگناه ی #تاوان_

  195#پارت_

  

  

  

 نم یدونم به کجا، ولی هر جا بود تحملش از موندن تو خونه و شنیدن

 فینفینهای مستانه و مهسان راحتتر بود. 



  

 ناگهان سرم گیج رفت و دیدم تار شد که مساوی شد با منحرف شد که با 

 صدای بوق ماشینی و فریاد سرنشینش مساوی شد!  

 تم، کنترل فرمون رو تو دست گرفتم و ترمز کردم.  سریع به تعادل برگش

  

 حواست کجاست مرد؟ چه وضع رانندگِی؟ زدی ماشینم رو داغون  -

 کردی!  

  

 از ماشین پیاده شدم و رو به مرد نسبتاً مسنی که سرش رو از شیشه 

 ماشینش بیرون آورده بود و دادوبیداد م یکرد، گفتم:  

 سم نبود. من معذرت م یخوام، ببخشید؛ حوا -

  

 انگار اصالً عذرخواهیم رو نشنید که اخم شدیدتری کرد و با عصبانیت 

 گفت:  



 معذر تخواهیت به چه درد من میخوره پسر؟! وقتی مست و پاتیلی -

 غلط م یکنی بشینی پشت فرمون و راه بیوفتی تو خیابون که بزنی

 ه؛ماشینهای مردم داغون کنی! من موندم کی به شما گواهینامه م ید

 اصالً شما از خدا ... 

  

دیگه داشت زیادروی م یکرد؛ نم یشد بزارم همی نجوری چشم بسته و 

 از 

 همه جا بیخبر، به قضاوتم بشینه و پشت سر هم چرتوپرت ردیف کنه؛

 پس پریدم میون قضاو تهاش و با اخم گفتم: 

 آقای محترم دیگه دارین زیادروی م یکنین! من که گفتم معذرت -

 اشینتون هم که چیزیش نشده؛ اگه هم شده باشه جسارتش میخوام، م

 رو تمام و کمال بهتون پرداخت م یکنم.  

  

 ظاهراً از این حرفم که فهمید مست و طلبکار نیستم آروم شد و گفت : 



 خیله خب، پس صبر کن زنگ بزنم به پلیس تا بیاد بگه چقدر باید -

 پرداخت کنی!  

  

 ورد و مشغول شماره گرفتن شد. و بعد موبایلش رو از جیبش درآ

  

 با حالت عصبی و هیستریکی دستم رو توی موهام فرو بردم.  

 االن، تو این وضعیت، فقط همین رو کم داشتم؛ ای نکه پلیس بیاد و برام

 واسط هگری کنه.  

  

 چند قدم جلوتر رفتم و دستم رو روی شیشهای که پایین کشیده بود گذاشتم

 آورد و گفت: چیکار میکنی پسر جان؟ برو اونورکه سریع سرش رو باال 

 ببینم!  

  

 من که نم یخوام بالیی سرتون بیارم که میترسین! فقط م یگم به -



 پلیس زنگ نزنید و موضوع رو بزرگ نکنید. شما خودت هر مبلغی

 رو بگی من پرداخت م یکنم.  

  

 ولی انگار چیزی از ترسش کم نشد که بیشتر خودش رو عقب کشید و

 گفت: خب... خب باشه؛ صد تومن باید بدی. 

  

 نگاه از چهره رنگ پریده و ترسید هش گرفتم و  جایی که بهش زده بودم

 رو نگاه کردم؛ هیچ آسیب جد یای ندیده بود و نیاز به تعمیر یا کار خاصی 

 نداشت. 

دوباره نگاهم رو روی مرد زوم کردم. معلوم بود از این سم جهاست 

 که 

 ب نم یکشن؛ مخصوصاً وقتی که بحث پول باشه ! هیچوقت عق

  



حوصله ک لکل و وقت تلف کردن باهاش رو نداشتم، پس دستم رو 

 سمت

 جیب سوئیشرتم بردم تا کیف پولم رو دربیارم و مبلغ مورد نظرش رو

 بهش بدم که متوجه شدم جیبم خالیه!  

 تاد؛ کیفکف دستم رو  تو پیشونیم کوبیدم و زیر لب لعنتی به خودم فرس

 پول یادم رفته بود.  

 در واقع اصالً نم یدونستم دارم کجا میرم و چیکار میخوام بکنم و آیا به

 پول نیاز م یشه یا نه، فقط م یخواستم از اونجا بیرون بزنم و دیگه صدای

 گریه و ه قهق و فی نفین نشنوم. 

  

 چی شد؟ پول همراهت نداری ؟  -

ود، مثل مست و پاتی لها رانندگی م یکنی، با پوزخند ادامه داد: معلوم ب

 سر 

 و صورتت که زخمِی و لباس درست و حسابی هم که نپوشیدی؛ معلوم بود



 یه پسر عیاشی که صبح زود زیادی زده و بعدم از خونه بیرون اومده!

 زنگ م یزنم به پلیس تا بیاد و تکلیفت رو روشن کنه!  

  

 عصبی چشمهام رو روی هم فشار دادم . 

 را داشت انقدر چشم بسته من رو قضاوت میکرد و هر چی به ذهنشچ

 میرسید رو بهم نسبت م یداد؟ یعنی یک درصد هم فکر نکرد که ممکنه یه

 لحظه گوشیم زنگ خورده باشه، سرم گیج رفته باشه یا چیزی دیده باشم که

 حواسم پرت بشه؟ همش قضاوتهای نابهجا و فکرهای بد درموردم به 

 م یکرد و او نها رو نثارم میکرد!  ذهنش خطور 

  

 حوصله توضیح دادن نداشتم؛ هر چند مطمئنم اگه توضیح هم م یدادم قانع 

 نم یشد. تنها راه راضی کردنش همون پول بود که همراهم نبود، پس

چیزی نگفتم و اجازه دادم تا به پلیس زنگ بزنه؛ فقط گوشیم رو درآوردم 

 و



 کجام و زود خودش رو برسونه.   یه پیامک به رادوین دادم که
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 بعد حدوداً پانزده دقیقه، پلیس و رادوین با هم رسیدن.  

 پیرمرد تا دیدشون، دوباره قضاو تهاش رو از سر گرفت که من مست

 داشتم رانندگی م یکردم و ای نها... 

  

 عد چند تا سؤال و جوابسر بسته ماجرا رو به رادوین گفتم و خودم ب

 برگشتم تو ماشین؛ رادوین هم بعد چند دقیقه حرف زدنش با پلی سها و 

 پرداخت جریمه، اومد پیشم. 



  

 رو صندلی ولو شد و دستش رو روی پیشونیش گذاشت و گفت:  

 چه پیرمرد سمجی بودها!   -

  

 پوزخندی زدم و گفتم:  

 چرتوپرت بارم مرزهای سمجیت رو جابهجا کرده بود! فقط داشت -

 میکرد.  

  

 صاف نشست و گفت:  

 بیخیال؛ ولش کن. چرا بدون پول و کارت از خونه بیرون زدی ؟  -

  

 سرم رو روی پشتی صندلی گذاشتم و مثل خودش جواب دادم: 

 بیخیال؛ ولش کن.   -

  



 جواب من رو به خودم برنگردون! اتفاقی افتاده؟ این سر باندپیچی  -

 چیه ؟  شده و صورت زخمیت برای

  

  

 دستی به پشت گردنم کشیدم و گفتم:  

 بیخیال شو رادوین، حال توضیح ندارم! با مستانه دع ..بح ثمون شد.  -

  

 خیره نگاهم کرد و سر تکون داد.  

 از اون وضع مهسان با گریه و زاری اومدن مشخص بود که اون هم

 ربطی دیشب یه بحث اساسی باهاش داشته؛ ولی سر چی؟ نپرسیدم؛ به من

 نداشت که بخوام بپرسم. 

  

 دستش رفت در رو باز کنه و در همون حالت گفت: 



 من باید برگردم شرکت، تو هم برو خونه؛ یا برو پیش عمه. حالت -

 برای رانندگی مناسب نیست.  

  

 در جوابش "باشه"ای گفتم و از ماشین پیاده شد. 

 با بوقی که نگاهم از پشت شیشه روش بود تا سوار ماشین خودش شد و

 برام زد و جوابی که سر تکون دادنم بود رو گرفت، ازم دور شد.  

  

 من هم استارت زدم و حرکت کردم.  

تحمل خونه و گری هوزاری دخترها رو نداشتم، تصمیم گرفتم برم پیش 

 عمه

 خانم. 

 احتماالً حسابی هم بخاطر سر و کله داغونم سی نجیمم م یکرد و وقتی

 م، اون ماشین و سرنشینش و چراغ قرمز و بلوار رودلیلش رو م یگفت

 حسابی نفرین میکرد!  



 همی نطور اصالً فرد خوبی برای درددل نبود ! 

 درست بود از بچگی با عمه بزرگ شده بودیم و از همه کارها و

 رازهامون خبر داشت، درست بود که همیشه همبازیمون بود و ش بهایی 

 ر برامون قصه میگفت تا خوابمون ببره،رو که پی شمون بود مثل یه ماد

 درست بود که وقتی بود دیگه نسترن جرئت نم یکرد اذیتمون کنه و

همیشه برامون نقش یه پناه و حامی رو داشت که هی چوقت هم پشتمون 

 رو

 خالی نکرد؛ حتی وقتی که مخالف ازدواجمون با دخترها بود هم باهامون

 سی و تنهایی کنیم، ولی با وجودبه خواستگاری اومد و نذاشت حس ب یک

همه ای نها، هی چوقت نتونستیم اونقدر باهاشون راحت بشیم که بدون 

 ترس

 از واکن شهاش باهاش حرف بزنیم و از مشکالتمون بگیم! تو بچگی 

 میگفتیم؛ هر چی م یشد میومدیم به عمه میگفتیم، حتی ای نکه بابامون

 حتی غذامون رو سر میزچقدر اذیتمون م یکرد و نسترن نم یذاشت 

 باهاشون بخوریم، یا بابا چقدر شبها با کمربندش کت کمون م یزد و 



 نسترن دست و پاهامون رو با سیگارهایی که یواشکی و دور از چشم بابا 

 میکشید، م یسوزوند..! عمه از همه ای نها خبر داشت، ولی کار زیادی

 بونی باهامون بود.  نم یتونست بگه؛ تنها کاری که م یکرد محبت و مهر

 نسترن به حرف عمه گوش نم یداد یا جدیش نم یگرفت و وقتی بهش

 میگفت انقدر این بچ هها رو اذیت نکن، عصبانی م یشد و م یگفت حق 

 نداری تو کارها و زندگی من دخالت کنی! و شبها که عمه برم یگشت

 ه عمهخون هش، میومد سر وقت ما و بخاطر اینکه سیگار کشیدنهاش رو ب

 گفته بودیم، کلی کت کمون م یزد و دعوامون م یکرد. باعث شد که دیگه به

 مرور بترسیم و چیزی رو به عمه نگیم تا اون هم باورش بشه که این 

برادرزاد هی شیطانصفتش، در واقع برای ما دای هی مهربا نتر از 

 مادره!  درست بود که اون موقع بی ن ما و عمه فاصله افتاد، اما به

 مرور که نسترن

از زندگ یمون حذف شد، دوباره پر شد و تونستیم با عمه راحت باشیم؛ 

 ولی

 همون موقعها بود که فهمی دیم اصالً فرد خوبی برای درددل نیست..! 
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جلوی در خونه توقف کردم و چند تا بوق زدم که مش رجب، سرایداری 

 که

بعد رفتن ما از این اومده اینجا اومده بود، در رو کامل برام به تازگی و 

 باز

 کرد تا با ماشین بتونم وارد بشم. 

  

 با لبخند سری براش تکون داد و از کنارش رد شدم که اون هم جوابم رو با 

 لبخند گرمی داد.  

 همین که از ماشین پیاده شدم، در رو بست و با دو به سمتم اومد.  



 و همو نطور که نفس نفس میزد، دستش رو روی زانوهاش جلوم وایساد

 گذاشت. 

 دست رو شونهش گذاشتم و با خنده گفت:  

 ای بابا، مشتی! چرا م یدویی آخه؟ دیگه سنی ازتون گذشته و وقت -

 بازنشستگیتونه.  

  

 صاف وایساد، هر چند که کمرش خمیده بود! لبخندی به روم زد و گفت: 

 ید در رو باز کنم و ببندم دیگه آقا. مجبورم آقا رامسین! با -

  

 دستی به شون هش زدم و بحث رو عوض کردم: 

 عمه جان و آروشا خانم خونه هستن ؟  -

  

 سرش رو تکون داد و گفت:  



 بله آقا؛ خانم بزرگ و خانم کوچیک هر دوشون تشریف دارن! ولی -

 چیزی از اومدن شما نگفته بودن.  

  

 مت نمیشم؛ برو به کارهات برس. بیخبر اومدم مشتی! دیگه مزاح -

  

  

دست چروک شدهش رو روی سین هش گذاشت و با کمری که خمید هتر 

 شده 

 بود، گفت:  

 این چه حرفیه آقا؟ شما مراحمید! قدمتون روی چشم ما جا داره!  -

  

هیچوقت دلیل این مهربونی ب یدلیلش رو به منی که شناخت دقیق و 

 درستی

  هم ازم نداشت، نفهمیدم. 



 اما پیرمرد صادق و با محبتی بود که توی همون دیدار اول شخص رو

 شیفته خونگرمی و چهره آروم و پر از آرامشش م یکرد!  

  

 خواستم چیزی بگم که صدای عمه مانع شد:  

 مش رجب، کی اومده ؟  -

  

 سرم رو باال گرفتم و دیدم که عمه توی بالکن اتاق وایساده و متعجب به من

 اه م یکنه؛ دستی تو هوا براش تکون دادم و گفتم:  و مش رجب نگ

 منم عمه؛ رامسین!   -

  

 لبخند پرمحبتی زد و گفت:  

 تویی عزیز عمه؟! بیا باال؛ زود باش.   -

  

 سری تکون دادم و بعد با "فعالً مشتی!"  که به مش رجب گفتم، به سمت 



 در خونه رفتم و وارد شدم. 

 من م یرفت و از اومدنم ابراز عمه همو نطور که داشت قربون صدقه

 خوشحالی میکرد، از پل هها میاومد.  

  

 کجا بودی آخه؟ ب یمعرفت درسته زن گرفتی، ولی نباید که ما رو -

 فراموش کنی عمه جان!! نم یدونی تو این... 

  

 ریشه کالمش با دیدن شکل و ظاهرم بریده شد و به جاش چنگی به

 صورتش زد و با حیرت گفت:  

 فضل! سر و صورتت چرا این شکلی شده عمه؟ این باند پیچییا ابل -

 دور کل هت، زخمهای کنار لبت و کبود ی گونه و زیر چشمهات، اینا 

 دیگه چین رامسین؟ کی این بال رو سرت آورده؟!  

  

 عمه همین بود؛ هر چیزی رو الکی بزرگ میکرد، از کاه کوه م یساخت،



و اونقدر بزرگ و ک شدار کوچی کترین و ب یاهمی تترین مسائل ر

 میکرد

 که باعث م یشد آدم از حرف زدن باهاش پشیمون بشه! دقیقاً دلیل ای نکه 

 معتقد بودم اصالً فرد خوبی برای درددل نیست هم همین بود؛ اینکه همه

 چیز رو بزرگ م یکرد و گاهی وق تها هم که درمورد افکار و احساساتم 

 میخواستم، با بعضی قضاو تها و باهاش حرف میزدم و ازش راهنمایی 

 حرفهاش حسابی پشیمونم م یکرد! مثل قضیه عاشق شدنمون و ای نکه 

 خواسته بودیم باهامون به خواستگار یمون بیاد و نقش مادر رو همون شب 

 برامون  ایفا کنه..! یادمه چقدر دادوبیداد کرد، حرف زد و قضاو تهای

 ناب هجا کرد!.. 

  

 زدم و همو نطور که دستهام رو باز کرده بودم، جلو لبخند نصف نیم های

 رفتم و گفتم:  

 چیزی نیست که عمه جان، فقط چند تا زخم کوچیک و سطحِی که  -



 زود هم خوب م یشه! الزم نیست انقدر کشدارش کنید!  

  

اخم ظریفی کرد و با صدایی که ت همایههای نگرانی به خوبی توش 

 حس

 میشد، گفت:  

 ن نگرانی کنم، م یگن بزرگش م یکنی، کشش م یدی ،تا میام براتو -

 گند هش م یکنی؛ واال من که نم یدونم دیگه چکار کنم و به چجوری 

 بگم که نگرا نتونم و بیشتر مراقب خودتون باشین!  

  

 بوسهای رو صورتش کاشتم و گفتم:  

 آخه عمه جان، چیزی نیست که! واقعاً نیاز به نگرانی نداره !  -

  

 و باال انداخت و گفت:  شونهش ر



چمیدونم واال! با شما که نم یشه حرف زد! بیا تو، دم در نمون.  همو  -

 نطور که کف شهام رو درمیآوردم، با خنده  سر تکون دادم و گفتم:  

 چشم عمه؛ ولی اگه اجازه بدین.   -

  

 و بعد با چشم و ابرو به کنارش که جلوی در وایساده بود اشاره کردم که

 ر رفت و گفت: سریع کنا

 خب، حاال بیا.  -

  

 با رضایت سر تکون دادم و جلوتر رفتم.  
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 آروشا در حالی که هدفونش تو گوشش بود و کوشیش هم توی دستش،

 روی مبل لم داده بود و باهاش رو روی هم انداخته بود.  

م یداد و ظاهراً رپ و آدامس م یجوید و کل هش رو با آهنگی که گوش 

 شاد 

 بود، تکون میداد؛ انگار اصالً تو این دنیا نبود و متوجه حضور من هم 

 نشده بود. 

  

 عمه سرش رو با تأسف تکون داد و آهی کشید. 

 واال دیگه موندم با این دختره چیکار کنم! خودش رو زندانی کرده تو -

 ره حال و هواشخونه، نه م یره یکم بیرون بگرده باد به کل هش بخو

 عوض بشه، نه مثل قبالًها دوستهاش برای خرید و گش توگذار

 بیرون م یره؛ صبح تا شب این هندزفریها تو گوششه و کل هش هم 

 توی اون موبایل وامونده! معلم نیست داره چیکار میکنه و با کی



 حرف میزنه، شبها هم که  صدای اون آهن گهای مسخره و 

 وابیم!  عجیبغریبش نم یذاره بخ

  

 لبخندی به غرغرهای عمه زدم و چیزی نگفتم.  

 درد آروشا رو تا حدودی م یدونستم؛ احتماالً دلیل این کارها و رفتارهای 

 ضدونقیضش هم بخاطر لج با عمه بود که نم یذاشت بذاره بره سفر و

 جهانگردی! البته خیل ی از رفتارهای سرد، عصبی و کسل بودنش هم

 بود که داشت و ازش رنج م یبرد. بخاطر بیماریای 

  

 عمه به مبل اشاره کرد و گفت:  

 من م یرم یهچیزی بیارم بخوری.   -

  

 تا اومدم بگم چیزی نمیخوام و میلی به خوردن ندارم، دیدم رفته تو

 آشپزخونه.  



 شونهای باال انداختم و به سمت مبلی که کنار آروشا بود رفتم و روش

 نشستم. 

 متوجه من نبود و همو نطور که سرش تو گوشی بود، مثل آروشا هنوز هم

دیوون هها میخندید و گاهی هم از خنده زیاد، از چشمهاش اشک م 

 یاومد.  

 سرم رو پایین انداختم و چشمهام رو روی هم فشار دادم؛ این اون آروشایی 

نبود که م یشناختم، اون دختر شر و پرشیطنت که نم یتونست ی هجا بند 

 بشه 

 آروم بگیره، غیرممکن بود اینجوری شب و روز خودش رو تو خونهو 

 زندانی کنه، اون آروشای عاشق گشتوگذار و گردش که همیشه با

 دوستهاش بیرون بود و هر دفعه با کلی خرید خونه م یاومد، غیرممکن

بود یهو ای نجوری رابط هش رو با همه اون دوستهای واقعِی هر چند 

 کم، 

 رو تو خونه حبس کنه؛ حداقل ممکن نبود که از خرید وقطع کنه و خودش 

 گردش یا بیرون رفت نهای مداومش بگذره. 



 انگار این بیماری از هر لحاظ صد و هشتاد درجه تغییرش داده بود؛ چون

به طرز وحشتناکی عوض شده بود و دیگه زمین تا آسمون با اون 

ه مجازی فرقی آروشاییکه م یشناختم فرق کرده بود، فقط دلبستگیش ب

 نکرده بود و

 یکم بیشتر از قبل شده بود.  
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 رامسین، رامسین، پسرم کجایی ؟  -

  

با صدای عمه، حواسم رو از افکاری که تو ذهنم غوط هور بودن گرفتم 

 و



 سرم رو بلند کردم که دیدم عمه با یه سینی صبحونه جلوم وایساده.  

  

 ه پشت گردنم کشیدم و جواب دادم: دستی ب

 همی نجام عمه جان! چیزی شده؟   -

  

 سینی حاوی چای، پنیر، گردو، مربا، نون و... رو روی میز عسلی جلوم

 روم گذاشت و گفت: 

 یه ساعته دارم صدات میکنم؛ انگار نه انگار! معلوم نیست حواسم -

 کجا ست! 

  

 لبخند کمرنگی زدم و گفتم: 

 اسم نبود.  ببخشید دیگه؛ حو -

  



 صبحون هت رو بخور مادر.   -

  

  

همیشه عاشق اون وق تهایی بودم که به جای بابام و افسون و نسترن، 

 عمه

 برام مادری م یکرد و من رو "پسرم" خطاب میکرد؛ همیشه این مواقع

 حس خیلی خوبی بهم دست م یداد و یادآوری میشد که درسته مادر واقعیم

 ت که حداقل تونسته چند درصد جاش رو برام پرکنارم نیست، اما کسی هس

 کنه و همیشه مثل یه مادر نگرانم م یشه یا هوام رو داره! .. 

  

 به سینی نزدی کتر شدم و با گفتن "دستت طال عمه جون! نم یدونی از

 دیشبه که هیچی نخوردم." خواستم اولین لقمه رو برای خودم بگیرم که

  صدای ذو قزدهی آروشا مانعم شد:

اِ مامان، ای نها رو برای من آوردی؟ دستت درد نکنه! خیلی گرسن  -

 هم 



 بود؛ صبحونه هم که درستحسابی نتونستم بخورم.  

  

 با تعجب به سمتش برگشتم که با دیدن چهره متعجب و نگاه عمه که روم

 بود، قیاف هش وا رفت و با نق زد: 

 اِ مامان، برای این آوردی؟ پس من چی؟!  -

  

 ون رو از روی سرش برداشت و با اخم گفت:  عمه هدف

 صبح که برات آوردم گفتم بخور، گفتی میل ندارم و باز سرت رو  -

 کردی تو اون موبایل واموند هت، حاال که برای پسرم آوردم، تازه

 گشنهت شده و م یخوای بخوری ؟ 

  

 آروشا اخم کرد و دست به سینه نقی زد که خندیدم و گفتم:  

 عمه جان، سرزنشش نکنید. فوقش با هم میخوریم.  اشکال نداره  -



  

 عمه با نارضایتی سر تکون داد و گفت: 

 چی بگم مادر؟ تو این چند ماه با این عادتها و کارهای بیبرنامه و -

 بهم ریخت هش دیوون هم کرده!  

  

 نگاهی به آروشا که سرش رو پایین انداخته بود کردم و گفتم:

 ش، دیگه تکرار نم یکنه.  حاال شما این دفعه رو ببخ -

  

عمه شون هش رو باال انداخت و همو نطور که به سمت آشپزخونه م یرفت 

، 

 بلند جواب داد:  

 واال مگه اینکه تو باهاش حرف بزنی تا دست از این کارهاش -

 برداره!  

  



 و بعد هم کامالً وارد آشپزخونه شد. 

 آروشا پوفی کشید و به سینی نزدیک شد و گفت:  

 شترش مال من هها! بی -

  

 باشه.  -

  

  

 لقم ههات رو هم کوچیک م یگیری که برای من بیشتر بمونه.   -

  

 با خنده سر تکون دادم و اولین لقمه رو برای خودم گرفتم که صدای

 اعتراضش دراومد:  

 میدونم گودزیالیی و شکمو، ولی دیگه لقمه ای نقدری هم نگیر؛ -

 نه نم یمونه که!  ای نجوری هیچی برای منه بدبخِت گش

  



 جفت ابروهام رو شیطن توار باال دادم و گفتم:  

 خب دیگه! م یخواستی اون موقع که عمه برات صبحونه آورد، -

 بخوری که حاال ای نجوری دنبال سهیم شدن تو صبحونه من نباشی.  

  

 روش رو برگردوند و با چینی که به بینیش داد، گفت: 

 نگار که به ناموسش چشم دارم! ! ایش ایش! همچین م یگه حاال ا -

  

 لقمه دوم رو تو دهنم گذاشتم و در همون حالت جواب دادم: 

 محض اطالع غذای من ناموسم هم به حساب میره! !  -

  

با چشمهای گرد "شکم پرست!!"ی نثارم کرد و بعد بلند شد و از پل هها 

 باال

 رفت . 



خندی زدم و خوشحال از ای نکه کل صبحونه برای خودم مونده، لب

 مشغول

 خوردن شدم . 

 ویرایش "تاوان ب یگناهی:" 

 #تاوان_ب یگناه ی 

  200#پارت_

  

  

  

 هنوز پنج دقیقه هم از سرخوشیم بابت به دست آوردن کامل صبحونه

 نگذشته بود و سیر نشده بودم که باز هم صدای وزوز مانندش رو کنارم 

 شنیدم که با حرص زیر لب زمزمه میکرد: 

 ای کوفتت بشه که هنوز داری کوفت میکنی! نزاشتی منم یه لقمه -آروشا

 بخورم بلکه این همه ناله و نفرین پشت سرت نباشه، بلکه چون یه گشنه

 بدبخت رو سیر کردی و سهم غذات رو بهش دادی، بار گناهات کمتر بشه 



 و به احتمال نیم درصد بهشت بری، بلکه... 

  

 و ناله و نفری نهایی که م یگفت  همو نطور که تو دلم به حرفهاش

 میخندیدم، سینی رو جلوش گذاشتم و گفتم: 

 گناهات کمتر –بیا توام کوفت کن تا بلکه دیگه ناله و نفرین نکنی  -

 بشه! 

  

 ذو قزده سینی رو کامل از جلوم کشید و او ن سر میز گذاشت و در حالی 

 که تند تند داشت لقمه م یگرفت، جوابم رو داد:  

داری م یگی بلکه؛ از االن که صبحون هت رو بهم دادی،  خودت -

 دیگه 

 نفرینت نم یکنم، ولی قبل یها رو هم پس نمیگیرم و تا ابد پشت سرت 

 خواهند بود! .. 

  



 بیمیل خندیدم و چیزی نگفتم.  

بلند شدم روی مبل نشستم و گوشیم رو از جیبم درآوردم؛ ی هراست تما 

 سها

م تا بلکه چیزی از مستانه  ببینم، ولی هیچی و پیا مهامون رو چک کرد

 نبود؛

 هیچی! 

 چشمهام که بخاطر سردرد و کمخوابی میسوخت رو روی هم فشار دادم و 

 دوباره گوشی رو تو جیبم گذاشتم و بلند شدم که دیدم آروشا داره با 

 چشمهای گرد و متعجب نگاهم م یکنه؛ احتماالً کنجکاو شده بود تا دلیل این 

 کله زخمی با این بالتکلیفی و کالفگی ظاهریم رو بدونه. سر و 

 بیاهمیت شونه باال انداختم و به سمت پلهها رفتم. 

یعنی االن مستانه یه درصد هم نگرانم نشده بود که به خودش زحمت 

 حداقل

 یه پیام رو بده که با این زخم و دردهایی که دارم کجام و چیکار م یکنم؟ یا 

 نده؟ تصادف کردم یا اتفاقی برام افتاده؟ یعنی اوناصالً مرد هم یا ز



 مستان هی مست و عاشق، نگران هی چکدوم از ای نها نشده بود؟!  

  

ُ  ً تو این خونه اتاقم بود شدم و در   از پل هها باال رفتم و وارد اتاقی که قبالً

 رو پشت سرم بستم. 

 اتاق دقیقاً  نگاهم رو سر تا سر اتاق چرخوندم؛ همه چیز دست نخورده و

مثل آخرین دفع های بود که توش خوابیدم؛ همون دفع های که اومدم 

 اینجا و

 لبا سهای رسمیم رو با لبا سهای اسپرت عوض کردم و برای جشن 

 کوچیکی که بچهها بخاطر آخرین روز مجردی من و رادوین گرفته بودن،

 آماده شده بودم.  

  

 #تاوان_ب یگناهی 

  201#پارت_

  



  

 کشیدم و به سمت تختم رفتم. نشستم و دستم رو روش کشیدم.   آهی

مثل آخرین دفع های که اومدم لبا سها و وسایلم رو برداشتم، مرتب و 

 منظم

 بود.  

  

 دراز کشیدم و ساعد دستم رو روش پیشونیم گذاشتم.  

 فکر نکنم بتونم با این وضعیت ادامه بدم؛ نم یتونم با این اوضاع و شرایط

کنار بیام، نم یتونم هر روز ب یتفاوت یهای کسی که دوستش دارم  زندگیم

 و

 باهاش زیر یه سقف زندگی م یکنم رو ببینم و دم نزنم، نمیتونم بیشتر از

 این رفتارهای سرد، فاصله گرفتنها و فرارش از خودم و ه مصحبت شدن 

 باهام رو تحمل کنم.  

همسرم دارم؛ نم یتونم  من یه مردم، نیازها، توق عها و خواستههایی از

 هر 



 روز اون رو ب یتفاوت و ب یمیل ببینم و ساکت بمونم، این برای یه مرد

 خیلی سخته! 

 شاید درسته که ما مردها گاهی توقعا تمون خیلی باال م یره و رفتارهای 

 بچگونه از خودمون نشون م یدیم، شاید درسته که همیشه شنوند ههای 

 اه م یشیم، شاید درسته که گاهی دیوونگیخوبی نیستیم و گاهی خودخو

 میکنیم و زود از کوره در م یریم، اما بیشتر وقتها این رفتارهامون 

 میتونه از سر عشق و دوست داشتن باشه! 

 بیشتر ما مردها نم یتونیم مثل ز نها با گریه و اشک ریختن خودمون رو

 میم یمون ازخالی کنیم، نم یتونیم تو مثل زنها پیش خواهر یا دوست ص

 دردها و غصههامون بگیم، بیشتر وق تها نم یتونیم جلوی حال بد و

 پرخاشگریهامون رو بگیریم و درست تظاهر به خوب بودن بکنیم، غرور

 مردها اجازه خیلی کارها رو بهشون نم یده!  

 یه مرد نم یتونه جلوی زنش گریه کنه و از بدبخت یهاش بگه، نم یتونه

 اییشه، درددل کنه و اشک بریزه ،چون م یترسه! او نطور که در تنه



 میترسه از اینکه تصور فرد مقابلش ازش خراب بشه و تو ذهنش ازش یه

 آدم ضعیف و ناتوان بسازه، م یترسه غرورش جریحهدار بشه، میترسه 

 صمیمیتش رو با اون فرد از دست بده و دیگه نتونه مثل قبل باهاش ارتباط

 بگیره!  

 دردهاشون رو تو خودشون میریزن یا با سیگار و نصفمردها اکثراً 

 شبی بیرون زد نها خودشون رو آروم میکنن؛ اگر هه بتونن بدون ترس از

 بعدش و تصورشون تو ذهن طرف مقابل باهاش درددل کنن، اون فرد باید

 خیلی خاص باشه و مهر و صمیمیت خیلی زیادی هم نسبت بهش داشته

 حرفهاشون رو بهش بزنن! ای نجور آدمهایباشن که بتونن بدون واهمه 

 خاص میتونن دوست فو قالعاده صمیمی یا پدر و مادرشون باشن؛ اما 

 هیچوقت نم یتونن ضع فهاشون رو او نطوری جلوی زن و بچ هشون

 اعتراف کنن!  

 ولی من هی چکدوم از ای نها رو نداشتم؛ پدر و مادر و دوست فو قالعاده

 صمیمی!  



 ؟ باید د قدل یهام رو به کی میگفتم؟ از کی م یتونستم بخوامتکلیفم چی بود

 که کمک و راهنماییم کنه ؟ 

 نم یتونم با مستان های که دلیل همه این فالکتهام بود حرف بزنم تا یکم

آروم بشم، از ترس جریح هدار شدن غرورم هم نم یتونستم با رادوین 

 حرف

 نم یتونستم درمورد مسائلبزنم، با علی و مهرسام هم که دوستهام بودن 

 خصوصی زندگی متاهلیم حرف بزنم، پس باید چیکار م یکردم ؟ 

 فقط یه راه بود، ریختن همه چیز تو خودم! 

 خب از او نجایی که هیچوقت کسی رو برای حرف زدن نداشتم، این کاری

 بود که همیشه م یکردم؛ ولی تا کی ؟ 

م بیارم و ی هجوری حلش اگه موضوع دیگهای بود قطعاً م یتونستم دوو

 کنم،

 ولی این دفعه پای کل زندگیم در میون بود! 

 دیگه نم یتونستم به این وضع زندگی با مستانه ادامه بدم و با وجود همه



 رفتارها و اخالقهای جدیدش دم نزنم!  

  

 #تاوان_ب یگناهی 

  202#پارت_

  

  

 دیگه اوضاع داشت خارج از سقف تحملم میشد. 

 اهانه به نظر برسم، ولی آخه کدوم مردی م یتونه این وضعشاید خودخو

 زندگی رو تحمل کنه؟ کدوم مردی م یتونه هر روز بدون بوسیدن زنش، با

 حال گرفته بره سر کار و بعد از ظهر بدون هیچ امید و انگیز های برای

ای نکه یکی که دوستش داره تو خونه منتظرشه، برگرده؟ به نظر من 

 هیچ

 مردی نم یتونست همچین شرایطی رو برای مدتی حتٰی کوتاه مردی! هیچ 

 تحمل کنه؛ یا حداقل من نم یتونستم.  



  

کالفه از این فکر و خیاالت دیوون هکننده، بلند شدم و با کالفگی به 

 اطراف

 نگاه کردم.  

 سرم درد میکرد و حاال این فکرها داشت حالم رو بدتر م یکرد؛ جوری که

 شتم به مرز جنون و دیوونگی م یرسم! حس میکردم دیگه دا

  

 کالفه تو صورتم دست کشیدم، موهام رو چنگ زدم و در نهایت سرم رو 

 بین دستهام گرفتم و آهی کشیدم.  

  

خیلی وقت بود سیگار نکشیده بودم، در واقع از اون موق عای که به 

 مستانه

 اال حسقول دادم دیگه سراغ دخانیات نم یرم، ولش کرده بودم؛ اما ح

 میکردم که بهش نیاز دارم.  

 بلند شدم و سمت کمدم رفتم، بازش کردم و یه پاکت سیگار از باکسی که از



 قبل اینجا داشتمش، با فندکی که کنارش بود رو برداشتم و سریع یه نخ

 روشن کردم. 

  

مستانه م یگفت نم یتونه کسایی رو که سیگار میکشن درک کنه، م یگفت 

 دونن سیگار چقدر مضره و برای ریه ضرر داره، پس چرا"او نها که م ی

 میرن سراغش؟ حس و منط قشون رو درک نم یکنم!" 

 شاید مستانه درست میگفت، اما سیگار، چیزی بود که م یتونست مردی

 رو که همه دردها و د قدلیهاش رو تو خودش ریخته رو حداقل یکم آروم

 کنه! 

 رک کنن؛ م یگن چجوری با آسیب این رو خیل یها هستن که نم یتونن د

 زدن به ری ههاشون و سیگار کشیدن آروم میشید؟!  

خب من نم یتونم این رو توصیف کنم، ی هجورایی توصیف کردنش سخت 

 و 

 غیرممکن به نظر م یرسه؛ فقط کسی که تجربهش کرده باشه م یفهمه 



 چجور حسِی که آدم حتٰی با آسیب زدن به خودش آروم میگیره!  

  

 حسی از اینکه قولم رو با مستانه زیر پا گذاشته بودم و دوباره داشتم

 سیگار میکشیدم، نداشتم.  

 مستانه هم سر قولها و حرفهاش نموند؛ یهو صد و هشتاد درجه تغییر

 کرده و زندگی رو به کام هر دومون زهر کرد؛ اونم به دلیلی که

 تونستم درک و هضمشنم یدونستم چیه و احتماالً اگه م یفهمیدم هم نم ی

 کنم!  

 چطور ممکن بود  اون عشق و عالقه یهو به همچین سردی و بدبخت یای 

 برسه که حتٰی خودش رو که باعثش بود رو هم دربیاره؟ ! 

 اِ اِ رامسین؟ تو داری سیگار م یکشی؟ تا او نجا که یادمه به یکی قول -

 دی یادت داده بودی که دیگه سرا غ این چیزها نم یری. به این زو

 رفت؟! 

  



 متعجب سر بلند کردم که متوجه حضور آروشا با حالت دست به کمر و

 اخم کرده جلوی در شدم.  

 انقدر غرق افکارم، خاطرات، حرفهای مستانه که دائم تو ذهنم مرور

 میشد و سیگار بودم که متوجه اومدنش نشده بودم.  

  

 پوزخندی زدم و ناخودآگاه گفتم:  

 و لهاش موند که من سر قولم بمونم؟!  مگه اون سر ق -

  

 با تعجب بهم خیره شد و چند بار پشت سر هم پلک زد که فهمیدم نباید این

 رو م یگفتم و سوتی بدی دادم.  

 احتماالً االن ازم توضیح کامل رو درمورد اوضاع زندگیم و دلیل این

 حرفم، میخواست! 

 که سعی داشتم سیگارم رو  برای فرار از این اتفاق، بلند شدم و همونطور

 خاموش کنم، گفتم:  



 من دیگه باید برم.. خداحا...  -

  

 هنوزم خداحافظیم رو کامل ادا نکرده بودم که آرنج دستم رو کشید سمت

 خودش و با اخم گفت:  

 یعنی چی؟ یه حرف م یزنی و بعد م یزاری میری ؟  -

  

 با کالفگی نفسم رو بیرون دادم:  

 له توضیح ندارم.  آروشا باور کن حوص -

 منم که نخواستم زندگیت رو برام شرح بدی؛ فقط بیا بگو دردت چیه -

 که به این روز افتادی! 

  

  

 منظورش به سرد باندپیچی شده و سیگاری که م یکشیدم بود؛ واقعاً وضعم 



 انقدر بد به نظر م یرسید که آروشا هم متوجهش شده بود یا فقط بخاطر 

 حرفی بود که زدم ؟ 

  

 #تاوان_ب یگناهی 

  203#پارت_

  

  

  

 فرقی نمیکرد؛ در هر حال م یخواست از زندگی شخصیم براش بگم و به

 عقیده خودش، داشت از زیر زبونم حرف میکشید. 

  

 بازوم رو از دستش بیرون کشیدم و همونطور که دستم رفت سمت

 دستگیره تا در رو باز کنه، جوابش رو دادم: 

 زم رو م یبینی، میبینی زیاد خوب نیستم،خودت داری حال و رو -



 پریشونم، کالف هم، آشفت هم، م یفهمی که حال و اوضاعم روب هراه

 نیست؛ پس زیاد پاپیچم نشو!  

  

 بدون نگاه کردن به قیافهش، خواستم از درگاه خارج بشم که صداش مانعم

 شد:  

 آره! تو درست م یگی؛ داری وضع داغونت رو م یبینم و م یفهمم -

 ای نکه دوباره رفتی سراغ سیگار، اصالً نم یتونه اثر و هاکِی یه 

 ماجرای ساده و کوچیک باشه؛ ولی االن با این کارهات چی رو

 میخوای ثابت کنی؟ 

  

 برگشتم و با چشمهای گرد نگاهش کردم. 

 این آروشا بود که با اخم و لرزشی ناشی از خشم، جلوم قد علم م یکرد و

 یپاشید؟!  حقیقت رو به روم م

  



 چند قدم جلوتر اومد و تخت سین هم زد که چند قدم عقبتر رفتم. 

 زل تو چشمهام و با عصبانیت ادامه داد: 

 دقیقاً داری چی رو به کی ثابت م یکنی؟ کاری به زندگی شخصیت -

 ندارم؛ دخالت هم نم یکنم، ولی بدون خودتی که داری همه چیز رو

 شکلت با مستانه چیه که انقدر بهمبه نابودی م یکشونی! نم یدونم م

 ریختهتت، ولی بدون همو نطور که اون نصف این زندگی رو در

 دست داره، تو هم نصف دیگ هش رو داری؛ هر دوتون حق دارین،

 احساس دارین، ضعف دارین؛ رامسین، به جای سیگار کشیدن و 

 آسیب زدن به خودت، مرد باش و برو ببین دردش چیه، ببین مشکل

 جاست که اوضاع رو انقدر بهم ریخته کرده!  از ک

  

 همو نطور شو کزده نگاهش م یکردم. 

 من تا حاال دنبال بن و ریشهی این به مریختگی نرفته بودم، تا حاال یه

 درصد هم فکر نکرده بودم که مستانه ممکنه مجبور به این رفتار باشه، تا 



و رفتارش نگشته  حاال دنبال علت اصلی این تغییر ناگهانی در اخالق

 بودم؛

 ولی مگه م یتونست دلیل منطق یای هم داشته باشه؟! 

به خودم تشر زدم: پسرهی ب یفکر! خودت داری م یگی طرف دیوان 

 هوار

 میپرستیدت و ازت از آینده رویای یتون میگفت، او نوقت تا تغییر کرد،

 ده،اون همه عشق و فداکاری تو گذشته رو یادت رفت و اینکه یهو بد ش

عوض شده، دیگه نم یخوادت و ای ن چرتوپر تها ورد زبونت افتاد؟!  

مستان هی عاشق و فداکار، هیچوقت نم یتونست ای نقدر سرد و یخی 

 باشه؛ 

 اون مادر پر از مهر، عشق و محبت، هیچوقت نم یتونست تا این حد از 

 ر بچهش فاصله بگیره و با رفتارها و داد زدنهاش، بچه رو وادار به قه

کنه؛ دختری با اون خند هرویی، نم یتونست ای نقدر یهویی لبخند زدن 

 رو

 کنار بذاره؛ چشمهایی با اون برق و نور از عشق و امید، هی چوقت 

 نم یتونستن یهو ای نقدر و تا این حد و اندازه سرد و یخی بشن؛ مستانه



 هیچوقت نم یتونست بیدلیل این همه تغییر کنه و من چه دیر این رو

 فهمیدم! ... 
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 آروشا با حرفهاش که هر چند تلخ بودن، اما حقیقتی محارنشدنی، حسابی 

 من رو سر عقل آورده بود و انگار تازه فهمیدم باید به جای مقصر دونستن

 و قضاوت کردن، دنبال دلیل و منطق این ماجرا بگردم. 

  
 

  

 رادوین* ** 

  



 چنگی به موهام زدم، برگشتم سمت رامسینی که تکیه داده به میزکالفه 

 وایساده بود و داشت ته سیگار تموم شدش رو تو جاسیگاری روی میز 

 خاموش م یکرد، عصبی گفتم:  

 این حرفها یعنی چی آخه؟ من که نم یفهمم؛ یعنی م یگی یکی دخترا -

 دگی رو به کامرو مجبور کرده یهویی تا این حد با ما سرد بشن و زن

 همهمون زهر کنن؟!  

 -برگشتم سمت پنجره و با لبخند هیستریک و عصبی مانندی ادامه دادم:  

 این منطقی نیست رامسین!  

  

 منم دقیقاً همچین چیزی رو نگفتم؛ هر چند که محال ممکن هم  -رامسین

 هست! فقط میگم حتماً یه عذر و دلیلی برای این رفتار و عوض شدن 

 دخترا وجود داره، وگرنه اون همه عشق یهو تبدیل به همچین نفرت یهویی 

 و سردیای نم یشه! 

  



 روی صندلی نشستم و سرم رو میون دستهام گرفتم. 

 نم یدونم این مشکالت چرا تموم نمیشد؟ دردسرهامون چرا تموم نم یشد؟ 

 چرا نم یتونستیم مثل بقیه، ساده عاشق بشیم، عاشقی کنیم، لو سبازی

 یاریم، رستوران بریم، خوراک یهای خوشمزه بخوریم، با هم آهنگدرب

 گوش بدیم، لب ساحل قدم بزنیم و بعدش یه زندگی خوب، آروم و بدون

 تشویش داشته باشیم؟ چرا دنیامون پر از دود و دم و دردسر بود؟ مگه ما 

از این دنیا چی خواسته بودیم؟ ی هبار تو زندگ یمون اومدیم عاشق 

شق بدون دردسر خواستیم! این چیز زیادی بود؟ ای نکه شدیم، یهع

 نخواهیم همش

 دنبال تشویش و ماجرا باشیم چیز زیادی بود؟ نبود، به خداوندی خدا که

 نبود!  

 پس چرا همش درگیر مکافاتیم؟ چرا نم یتونیم یه زندگی عادی داشته

 باشیم؟ چرا همه چیز گاهی کارماتیک میشه؟! 

  

 این تحمل کشش و استدالل ندارم رامسین! چرا همهدیگه بیشتر از  -من



 چیز تموم نم یشه بره پی کارش ؟ 

  

 روی صندلی کناریم نشست و جواب داد:  

 نم یدونم داداش! فقط م یخوام زودتر همه چیز رو پایان بدیم و همه -

 مسئل هها رو حل کنیم. 

  

روب سرم رو بلند کردم و همو نطور که خیره به نقطه نامعلومی به 

 هروم 

 بودم، زمزمه کردم:  

 پس بیا تمومش کنیم، بیا بهش پایان بدیم و همه این مکافات رو تموم -

 کنیم؛ بیا ی هبار هم که شده بدون دادوبیداد، دعوا و دردسر، با دخترا

 حرف بزنیم و علت رو از خودشون بشنویم.  

  

 نوچ سرباالیی کرد و گفت: 



 فهمیم، هیچوقت خودشون رونه! اگه م یخواستن بگن و ما هم ب -

 ای نجوری دستی دستی بدبخت نم یکردن! من دارم میبینم خودشون

 هم چه زجری میکشن، میبینم اونا هم به اندازه ما از این وضعیت

 ناراضین؛ پس طبیعتاً نم یتونه چیز کوچیکی باشه و به ما هم 

 نم یگن! 

  

 خیره نگاهش کردم و پرسیدم:  

 سور؟ راهی سراغ داری ؟میگی چیکار کنیم پروف -

  

سرش رو به نرمی به ای نطرف و او نطرف تکون داد و جواب 

 داد: 

 اول باید باهاشون راه بیاییم!   -
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 مستانه* ** 

  

 در کمال تعجب و شگفتزد هگی من، رادوین شب میاد خونه و خیلی

 یتونی سر کار بری؛ اون هم هر مهربون و بامالحظه م یگه از فردا م 

 کاری که خودت دوست داری!  

 فوراً به مهسان زنگ زدم و موضوع رو بهش گفتم که در کمال تعجب، 

 برای اون هم رامسین همچین اجاز های صادر کرده بود.  

 اون موقع اصالً به ای نکه پسرا ممکنه چه قصد و نیتی داشته باشن و آیا

 نقشه باشه، با کله قبول کردم و صبح روز بعدشاحتمالش هست که این یه 

 با مهسان شروع کردیم دنبال کار گشتن.  



  

 اصالً متوجه این تغییر ناگهانی رادوین  نمیشدم و این من رو بیشتر

 میترسوند؛ همش فکرهایی مثل "نکنه فهمیده من مهسان نیستم!"،"نکته

 ال چه خاکی تومتوجه جاب هجا شدنمون شدن!"،"نکنه لو رفتیم!؟"،"حا

 سرمون بریزیم؟!" و... به ذهنم خطور میکرد که سعی م یکردم 

 نادید هشون بگیرم.  

 دائم با خودم م یگفتم "بابا اینا اگه موضوع رو م یفهمیدن که اینقدر آروم

و ریلکس رفتار نم یکردن! خودت که دیوونگ یهاشون رو دیدی، م 

 یدونی

 دارشون نیست..!" و ای نطوریوقتی بزنه به سرشون دیگه هیچی جلو 

 تقریباً داشتن خودم رو دلداری م یدادم و قانع میکردم که پسرا هیچی 

 نم یدونن و کامالً ب یخبرن. 

 خب یهجورایی هم درست بود؛ پسرایی که من م یشناختم، وقتی همچین

 چیزی رو درمورد ما میفهمیدن صد در صد جوری قاطی میکردن که



 م بدوزن!  زمین و زمان رو هم به

 منطق داشتن، اما با مال ماها خیلی فرق داشت و همیشه هم کار نم یکرد. 

  

 خیلی سریع و راحت از طریق آگهی روزنامه کار پیدا کردیم؛ طراحی

 لباس در شرکتی به اسم سماء. 

 وقتی برای مصاحبه رفتیم، مردی که صاحب شرکت بود فوراً ما رو 

 ست و ما رو تو عروسیمون دیده.  شناخت و گفت از دوستهای پسرا ه

 اون لحظه قیاف ههای من و مهسان دیدنی شده بود ؛

 یعنی هر جا میریم باید یه ردی از اون دو تا انگل باشه!   -

 تا آخر دنیا هم از دس تشون آسایش نخواهیم داشت!   -

 یعنی دلم م یخواست بزنم دهن مرتیکه رو ج...  -

  

 ای گفتم که از ادامه جمل هش « اِ » فوراً اخمالود به سمتش برگشتم و 



 منصرف شد و اون رو با حرف دیگهای جایگزین کرد: 

 خب حاال! باید قید این کار رو بزنیم.   -

  

 نه ،نه! من نم یتونستم. 

 کار خوبی بود و از حقوق و مزایای خوبی هم برخوردار بود؛ منم دیگه

 حوصله نداشتم دنبال کار بگردم.  

  

 ارم مهسان؛ نم یتونم!  من دیگه طاقت ند -

  

 پاکت خالی شیرکاکائوش رو توی سطل آشغال گوشه پارک انداخت و یا

 عصبانیت گفت:  

 مستانه تو انگار متوجه نیستیا! ما داریم در به در دنبال کار م یکردیم -

 تا کمتر تو اون خون ههای بمونیم و خو ندل بخوریم، م یخواهیم تو



 تر با رادوین و رامسین چشمتوچشم محیط بیرون مشغول باشیم تا کم

 و روب هرو بشیم؛ او نوقت تو م یگی صاف بیاییم تو شرکت رفی قشون

 کار کنیم که بازم باهاشون رودررو بشیم؟!  

  

 بیخیال گفتم:  

 ای بابا! اونا که قرار نیست هر روز بیان اینجا؛ شاید هم کالً نیان. تا  -

 مهرسام، دوستهای صمیمی اونجا که من م یدونم جز آقا علی و آقا

 دیگهای ندارن که باهاشون ارتباط داشته باشن. 

  

 پاش رو تو یه کفش کرده بود که دست به سینه و با حرص زیر لب نق زد:  

 ولی به حال دوس تشونه و احتمالش هست که اینجا هم بیان؛ -

 مخصوصا اگه بفهمن محل کار ما هم هست. 

  

 یشدم.  مهسان نق م یزد ولی من قانع نم



 با این شرایط دیگه کار بهتر از این گیرمون نم یاومد؛ تازه سابقهش رو هم

 داشتیم.  

 درک میکردم که مهسان نم یخواد دائم تو خونه و با رامسین چشم تو چشم 

 بشه؛ خب حق هم داشت، مطمئناً همو نطور که رادوین یهو عوض و

 مهسان مهربو نتر شدهمهربون شده بود، رامسین هم تغییر کرده بود و با 

 بود؛ به هر حال این پ تومت کارها و تصمیماتشون شبیهذ هم بود دیگه!  

 این هر چند خوب، ولی برای من و مهسان دیوون هکننده بود..! دیدن کسی 

 که دوستش داری کنار یکی از عزیزترینهات در حالی که دائم به اون

 زار دهند هست!  عشق میورزه و تو نم یتونی کاری کنه، به شدت آ

 رادوین با من مهربون بود، تو خونه دائم سعی داشت باهام حرف بزنه ،

همصحبت و ه مکالمش بشم، تو کارها کمکم میکرد، وقتی آشپزی م 

 یکردم

 میاومد تو آشپزخونه و به بهانه کمک، همه چیز رو بهم م یریخت و 

 همه ای نها ،میرفت، سعی داشت باهام شوخی کنه و بخندونتم؛ من داشتم 



 همه این عشق محبت و غیرت این مرد رو م یدیدم و هر روز بیشتر حالم 

 از خودم و این زندگی بهم م یخورد! 
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 این محب تها مال من نبود، حق من نبود؛ این مرد به من تعلق نداشت،

 دم، من اونی کهعشق و مهرش رو نباید خرج من م یکرد؛ من مهسانش نبو

رادوین م یخواستتش و دوستش داشت نیستم، نبودم و قطعاً هم نخواهم بود . 

 نم یذارم که بشه، اصالً نباید بشه ! 

  

 حس خیلی بدی داشت که عشقم رو کنار خواهرم و کسی که خواهرم

 دوستش داره رو کنار خودم م یدیدم. 



 ، ولی برای منمحبتهای رادوین خوب بود، قشنگ بود، رمانتیک بود

 نبود... اون فکر م یکرد من مهسانم و تا این حد باهام خوب شده بود یا به

 شدت مراعاتم رو م یکرد و قطعاً رامسین هم با مهسان همون رفتار رو 

 داشت!..  

  

 سعی میکردم زیاد خونه نباشم و تو شرکت حتٰی اضافیکاریها رو هم 

دوین هی چگونه اعتراضی نم میموندم. چیزی که آزارم این بود که را

 یکرد 

 و وقتی شبها خسته و کوفته برم یگشتم، نم یذاشت شام هم درست کنم و

 از بیرون غذا سفارش م یداد. 

این محب تهاش رو که میدیدم دلم م یخواست خودم رو خفه کنم... ای 

 نها

 مال مهسان بود؛ نه من.  

  



 مستانه جون.. مستانه. .  -

  

 ری که همکارم بود و بخاطر روابط اجتماعی خیلیبا صدای سارا، دخت

 خوبش راحت باهاش دوست شده بودم، سرم رو بلند کردم و با خستگی 

 "بله"ای گفتم.  

  

 حواست کجاست عزیزم؟ دو ساعته دارم صدات م یزنم.   -سارا

  

 ببخشید، حواسم نبود. حاال چیکارم داشتی ؟  -من

  

 ت: چند تا پوشه روی میز انداخت و گف

 رئیس کارت داشت، گفت بری اتاقش.   -

  

 متعجب از پشت میز بلند شدم.  



 یعنی آقای صابری چیکار میتونست با من داشته باشه ؟ 

  

 آروم چند ضربه به در اتاقش زدم که بالفاصله صدای"بفرمایید"ش رو

 شنیدم و وارد شدم. 

  

 خانم بیات گفتن با من کار داشتین.   -من

  

لند شد و همو نطور که با دست به مبل چرمی روب از پشت میزش ب

 هروش 

 اشاره کرد، گفت: 

 بله؛ بنشیند لطفاً.  -

  

 سر تکون دادم و روی مبل نشستم.  

 یکم به سمت متمایل شد و با سرفه مصلحتی صداش رو صاف کرد و



 گفت:  

 ببینید خانم مستانه. ..  -

  

 چینی بین ابروهام خورد. 

 م یکرد؟  چرا به اسم کوچیک خطابم

  

 وقتی متوجه نگاهم شد سریع حرفش رو تصحیح کرد:  

 معذرت م یخوام... خانم ساالری،  -

  

 امرتون رو بفرمائید جناب!   -

  

  

 آروم خندید و گفت:  

 عرضم به حضورتون که، خب همو نطور که مطمئنم خودتون هم -



 میدونید، شما از بهترین و خبر هترین طراحهای این شرکت هستید و

 استه من ازتون اینه ک. .. خو

  

 باز شدن ناگهانی شد که باعث شد هر دو نفرمون ده متر هوا بپریم، مانع

 از ادامه حرفش شد و به جاش با عصبانیت گفت:  

 مگه طویل هست مرتیکه؟! آدم این تو نشسته؛ یه در بزن حداقل!   -

  

 ون تو درگاهو من و رامسین بودیم که هر دو به تزده بهم نگاه م یکردیم؛ ا

 در و من روی مبل.  
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 اون اینجا چیکار میکرد ؟ 

  

 آقای صابری بیتوجه به من، دس تهاش رو باز کردم و به سمتش رفت و

 در همون حالت با خنده گفت:  

 پسر! هیچ معلوم هست کجایی؟ م یدونی چقدر منتظرت موندم ؟  -

  

 ش.  و در آغوش کشید

  

سعی کردم بر اوضاع مسلط باشم؛ سرفه مصلحت یای کردم و از رو 

 مبل

 بلند شدم که توجه رامسین و آقای صابری بهم جلب شد. 

 آقای صابری که انگار از شوق اومدن رام سین، پاک موقعیت رو یادش



رفته بود، ت کخند کوتاهی زد و با اشاره به مبل روب هروییم، رو به 

 رامسین

 گفت: 

 واهش م یکنم بشین تا بتونم حر فهام رو بزنم.  خ -

  

 رامسین سر تکون داد ب یحرف روی مبل نشست. 

حس میکردم وجودم اونجا ب یفایده و اضافهست، پس رو به آقای 

 صابری

 گفتم:  

 آقای صابری، من دیگه با اجازهتون برگردم سر کارم .  -

  

 و به سمت در قدم برداشتم که صابری مانعم شد: 

 یسید لطفاً مستانه خانم، صحب تهایی که میخوام بکنم درمورد هروا -

 دوی شماست. 



  

 با چشمهای گرد به سمتش برگشتم. جلوی رامسین من رو مستانه خطاب

 کرده بود! منظورش از هر دوی ما، به من و رامسین بود ؟ 

  

 وقتی چهره متعجبم رو دید ادامه داد: 

 بشینید لطفاً .  -

  

 ن که ب یخیال نشسته بود و سرش توی گوشی بود کردم ونگاهی به رامسی

 خودم هم بیحرف روب هروش نشستم. 

  

 سرش پایین بود ولی کبودی کنار چشم و زخم روی شقیقهش رو در همین

 حالت هم میتونستم ببینم.  

تو دلم هزار بار خودم رو لعنت کردم که باعث و بانی این ماجرا شدم؛ 

 خب 



دم بریم سر کار، رامسین هم با حرف زدن با مهسان اگه من اصرار نم یکر

 عصبی نم یشد، از خونه بیرون نمیزد و در نهایت این بال سرش

 نم یاومد.  

 لعنت به من!  

 پل کهام رو نرم روی هم فشار دادم و برای جلوگیری از شکستن بغضی 

 که داشت بیخ گلوم لونه م یکرد، نفس عمیق و کوتاهی کشیدم.  

  

 بری کمی به جلو متمایل شد و با لحنی که سعی م یکرد کامالً آقای صا

جدی و کاری باشه، اما رگ ههای خوشی و خنده رو به راحتی میشد 

 توش

 تشخیص داد، رو به هر دومون گفت: 

 خب، مستانه خانم و ر امسین جان...  -

  

 سریع و با استرس پریدم وسط حرفش و گفتم: 



 ه! اشتباه گفتید.  آقای صابری من مهسانم نه مستان -

  

 در کسری از ثانیه باورش شد و با خنده گفت:  

 اوه بله، بله! راستش شما و خواهرتون انقدر بهم شباهت دارید که -

 صتون بده.   هیچکس نم یتونه از هم تشخی 

  

 با این حرف، گردن رامسین کمی چرخید و سرش رو باال آورد و من فقط

 لحظه ثابت نگام کرد و بعد رو به صابرییه لبخند شل و ول زدم که چند 

 گفت: 

 حسام، لطفاً حرف اصلیت رو بزن.  -

  

 صابری سریع جدی شد و ادامه حرفش رو گفت:  

 خب مهسان خانم و رامسین جان، من ازتون خواستم اینجا بیایید چون -

 یه درخواستی از هر دوتون دارم.  



  

 یه درخواست مشترک از ما؟ 

  

 تا حد زیادی در جریان هست و خب، شما مستانه  رامسین جان -صابری

 خانم، من از رامسین خواستم مدلینگ شرکت بشه و از شما هم م یخوام که

 طراح و. .. 

  

 رامسین کالمش رو برید: 

 حسام، من که بهت گفتم نم یتونم!  -

  

 رامسین حداقل برای یه مدت کوتاه.   -صابری

  

 جواب رامسین همون سرباالیی بود: 



 م یتونم؛ وقتش رو ندارم.  ن -

  

 صابری معترضانه گفت:  

 ای بابا! رامسین تو که فقط مطبی، حاال نمیری یا... -

  

 رامسین از سر جاش بلند شد و همو نطور که به سمت در م یرفت، گفت:  

 من نم یتونم حسام! خداحافظ .  -

  

 و همو نطور که از درگاه خارج م یشد، رو به من ادامه داد: 

 خداحافظ شما هم باشه زن داداش! و  -
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 یخ کردم. بهم گفت... گفت زن داداش ؟ 

 اشک تو چشمهام جمع شد و رو مبل وا رفتم. 

 خودم باعث این شده بودم، باعث همه چیز شده بودم، من و تصمی مهای

 ن و.. من و. .. یهویی م، من و دیوون هبازیهام، من و کارهای بچگونهم، م

لبم رو بین دندونم گرفتم که بغضم نشکنه... بلند شدم و ب یتوجه به 

 صابری

 که م یخواست به سمتم بیاد، از اتاق خارج شدم . 

 سریع خودم رو به سرویس بهداشت یها رسوندم و زیر گریه زدم.  

  

 نمن نم یتونستم؛ به هیچ وجه نم یتونستم به این وضع ادامه بدم، غیرممک

 بود! 

 وقتی هر چیزی، هر حرفی و هر اتفاقی خاطرهها رو به یادم م یآورد و



 حقیقت رو به روم میپاشید، چطور م یتونستم ادامه بدم؟ محب تهای

 رادوین برام شکنجهکننده بود، چطور میتونستم کنارش طاقت بیارم وقتی

 ستم هیچ حسی بهش نداشتم و دائم ازش فرار میکردم؟ اصالً تا کی م یخوا

 فرار کنم؟ تا کی باید از ه مصحبت شدن باهاش در میرفتم؟ اصالً 

 میتونستم؟ ممکن بود؟ قطعاً نه؛ حداقل برای من نه ! 

 تا کی مثل یخ کنار رادوین م یایستادم؟ باالخره اونم صدای اعتراضش

 درمیاومد دیگه! اگه ای نطوری  پیش میرفتم قطعاً به زودی به مرز جنون 

  میرسیدم! ..

 حاال رادوین به کنار، من داشتم با احساساتش بازی م یکردم؛ کارم رسماً 

 همین بود. اون داشت تموم وقت و زندگیش رو برای من م یذاشت و من

 همچنان در حال فاصله گرفتن ازش بودم. اونم آدم بود، حس داشت، اراده

 داشت، صبری دا شت که دارای حد و مرز بود، باالخره کاسهی اون

 رش لبریز م یشد و اونوقت دیگه واویال بود.  صب



رادوین به کنار، من نم یتونستم رامسین رو، عشقم رو، کسی که دیوان 

 هوار

 دوستش داشتم رو کنار خواهرم ببینم؛ خواهری که حال و اوضاعش 

 بیتفاوت به خودم نبود، نم یتونستم هر روز از رامسین "زن داداش"

 بشنوم و دم نزنم.  

 تا من رو به جنون م یکشید یا وادار میکرد خودم به زندگیم پایانای نها 

 بدم..! فقط م یدونستم آستانه تحملم دیگه سر اومده و نم یتونم بیشتر از این

 ادامه بدم.  
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 مهسان*** 

  

 چرا قبول نکردی خب ؟  -من

  

 شونه باال انداخت و گفت: 

 نداشتم.  وقتش رو  -

  

 سر تکون دادم و دیگه چیزی نگفتم.  

 این روزها بدجور مهربون شده بود و این داشت به طرز وحشتناکی آزارم

 میداد.  

  
 

  

 رادوین* ** 

  



 آیلین با ذوق گفت:  

 یعنی خودشون یه درصد هم در جریان نیستن؟   -

  

 ن کنی.  نه! م یخواهیم سورپرایزشون کنیم و تو هم باید کم کمو -من

 حله، فقط کجا م یخواهین جشن رو بگیرین ؟  -آیلین

  

 رامسین که تا االن ساکت بود، به حرف اومد:  

 خونه عمه.   -

  

 خوبه، تزئینات و مهمو نها با من، شما باید کارهایی که م یگم رو -آیلین

 بکنید.  

  

 وقت آیلین واقعاً مدیر خوبی بود، بلد بود اوضاع رو عالی مدیریت کنه و



 هدر نده، با کمکش همه کارها عالی پیش رفت و خونه عمه تا شب کامالً 

 برای جشن اماده شده بود.  

 به بهترین نحو ممکن تزئینش کرده بود و عمه مدام ازش تعریف م یکرد. 

 خودش و آروشا مهمو نها رو دعوت کردن و بعد رفتن تا اماده بشن. 

 بیاریم. عمه خانم گفته بود بریم و دخترا رو 

 ولی چجوری؟

  

 مهسان با تعجب نگاهم کرد و گفت:  

 وا خب چه نیازِی که ما هم باشیم؟   -

  

 نیازه دیگه، زود آماده شو که بریم.   -

  

  



 با ب یمیلی قبول کرد و رفت تو اتاق.  

 منم نگاهی به ساعت کردم و رو مبل نشستم. 

 قطعاً دو ساعت طول میکشید تا حاضر بشه. 

 بودم تو خونه عمه یه مهمونی رسمی هست و ما هم باید حضوربهش گفته 

داشته باشیم چون شرکای شرکت همه با خانواد ههاشون حضور دارن. نیم 

 ساعت گذشت، رفتم تو حیاط قدم زدم، ربع ساعت دیگه تلویزیون نگاه

 کردم و یه ربع دیگه هم با گوشی ور رفتم تا باالخره دستگیره در تکون

 . خورد و باز شد

 مهسان بیرون اومد و من مات و مبهوت بهش خیره شدم. 

  

 با اون لباس بلند و روشن و آرایشی که داشت، در یک کلمه، بینظیر شده

 بود؛ واقعاً حرف نداشت . 

  

 مضطرب با دامن لباسش ور م یرفت. 



 به سمتش رفتم و دستش رو گرفتم.  

  

 معرکه شدی!   -من

  

 انداخت.  چیزی نگفت و سرش رو پایین 

 تو طول راه هم ساکت بود و این سکوتش اجازه حرف زدن رو به منم

 نم یداد؛ انگار دوست نداشت چیزی بگه یا چیزی بشنوه.  

  

 مهسان خوبی؟  -

  

 آره.   -

  

  



 جوابش همین بود؛ همی نقدر خشک و سرد! 
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 دیگه چیزی نگفتم تا وقتی که رسیدیم.  

 ر ماشین رو براش باز کردم و پیاده شد. د

 دست سردش رو گرفتم که پرسید: 

 مگه مهمونی شروع نشده؟ پس چرا اینجا ماشین نیست؟  -

  

 نگاهی به اطراف کردم و جواب دادم:  

 مهمو نهای اصلی که اومدن ماشینهاشون تو پارکینگه؛ بقیه هم ک مکم  -

 میرسن. 

  



 سر تکون داد و "آها"یی گفت.  

 عاً اگه م یرفتم دنبالش تا االن بازیگر خوبی شده بودم.  قط

 راستی گفتم بازیگر! مهسان قرار بود بازیگر نقش اصلی یه فیلم ایرانی -

ایتالیایی باشه؛ پس چرا دیگه دنبالش نم یرفت و درموردش حرفی نم یزد؟ 

 همو نطور که از حیاط م یگذشتیم و به سمت خونه م یرفتیم، سوالم رو

 که جواب داد: پرسیدم 

 مامان خوشش نم یاومد ما تو فیلم بازی کنیم، ما هم با کارگردان -

 حرف زدیم و خواستیم فیلمی که براساس زندگی ماست رو نسازه؛

 اونم گفت باشه و بار و بندیلش رو بست و با تیمش برگشت ایتالیا.  

  

  از نوع تعریف کردنش خندیدم و در خونه رو باز کردم و وارد شدیم. 

  

 چرا اینقدر تاریکه ؟  -مهسان

  



 هنوز جوابی نداده بودم که روشن شدن الم پها و صدای جیغ و داد آروشا

و آیلین و خند هی عمه با برف شادی که داشتن م یریختن به طور 

 همزمان،

 مهسان رو جوری غافلگیر کرد که جیغی از ترس کشید و چند قدم عقب 

 رفت . 

  

 رم نگاه کردم که رامسین رو دیدم، اونم داشت بهزدم زیر خنده و به کنا

 ترس مستانه م یخندید. 

  

 آروشا و آیلین همزمان با خنده گفتن: 

 تولدتون مباارک! !  -

  

 دخترا رسماً تا مرز سکته پیش رفته بودن که با شنیدن این حرف، متعجب 

 بلند شدن و با چشمهای گرد گفتن: 



 تولددد؟!؟!  -

  

 مون به هوا رفت. از حالتشون خنده هم

  

 * 

  

 مستانه*  

  

 باورم نم یشد تولدمون یادشون باشه و بخوان ای نجوری سورپرایزمون

 کنن!  

 ولی اون شب، واقعاً معرکه بود... تولد دو تا کیک داشت که اولیش رو 

آروشا حروم لبا سها و هیک لمون کرد و با همون وضع شم عهای کیک 

 دوم

 رو فوت کردیم.  



 یستونه سالگی شدیم. وارد ب

  

 مهسان اشک تو چشمهاش حلقه زده بود ولی همچنان م یخندید و این باعث 

 میشد آیلین و آروشا دستش بندازن و پسرا و عمه حسابی بخندن.  

  

 کادوی پسرا دو تا گردنبند ظریف خیلی خوشگل بود که همونجا به 

 خرس خیلی خیلی گردنهامون انداختن، مال عمه ست جواهر، مال آیلین یه

گند هی پشمالو که حسابی به خند همون اند اخت و در آخر مال آروشا 

 عطر.  

  

 آخر شب کلی آروشا کلی آهنگ گذاشت و مجبورمون برقصیم و آیلین هم

 فیلم م یگرفت. 

 یعنی آروشا و آیلین بیشتر از ما ذو قزده بودن.  

  



اساتم برانگیخته شده بود اون شب واقعاً تحت تأثیر قرار گرفته بودم و احس

 . 

 یه شب خوب کنار هم، آهنگ، غذاهای موردعالقه ما، رقص، شادی و 

 بازیهای مختلف که باعث م یشدن یه لحظه هم لبخند از لب همه جز ما،

 محو نشه.  

 ولی من یا ما، اون وقت حسابی گرفته بودیم و فقط تظاهر به شاد بودن

 میکردیم.  

  

 ! حس بدی بود؛ خیلی بد

 پسرا این جشن با این همه تشریفات رو برای ما گرفته بودن، ولی مایی که

فکر میکردن کس دیگ های هستیم؛ رامسین نم یدونست اونی که زن 

 داداش

 خطابش م یکرد منی بودم که با هر بار شنیدن این لفظش م یشکستم . 

 رادوین من رو مهسان خطاب میکرد و وقتی گرد نبند رو به گردنم

 نداخت، با کلی عشق و عالقه نگاهم میکرد که باعث م یشد صد بار به میا



 خودم لعنت بفرستم! .. 

 ادامه دادن به این وضع غیرممکن بود؛ فکر کنم داشتم به اون جنونی که

 میگفتم م یرسیدم!.. 

  

 اون شب که به خونه برگشتیم، بعد کلی گریه و سر درد، نزدی کهای صبح 

 یم گرفتم که هر جور شده فردا با مهسان حرف بزنم تونستم بخوابم و تصم

و یه را هحلی پیدا  کنیم؛ تحمل این اوضاع دیگه داشت دیوون هم میکرد.  
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 رامسین* ** 

  

 نگاهی به ساعتم کردم و کالفه رو فرمون کوبیدم. 



 تو ترافیک مونده بودم و داشت حسابی دیرم میشد. 

  

 فکرم رفت سمت دیشب؛ مستانه خوشحال نبود، اصالً هم نبود، فقط داشت 

 تظاهر م یکرد به خوب بودن، به شاد بودن، ولی حقاً بازیگر خوبی بود؛ 

 کسی غیر از من نم یتونست متوجه غم و ناراحتی تو چشمها و لبخندهای

 مصنوعیش بشه!  

 اون حالش خوب نبود؛ اصالً هم نبود . 

 ولی چرا ؟ 

لیلی که مستانه رو ای نقدر عوض کرده بود و زندگیم رو جهنم، رو د

 هنوز

 نتونسته بودم پیدا کنم و این داشت دیوون هم میکرد.  

 دیگه تحملم داشت سر میاومد، مستانه باید خودش همه چیز رو بهم

میگفت؛ ای نکه دلیل این تغییر یهویی که زندگ یمون رو حسابی تحت 

 شعاع 



 چیه!  قرار داده بود 

 کالفه تو موهام دست کشیدم؛ کاش م یشد بفهمم. 

  

 با بوق زدن ماشین پشت سریم به خودم اومدم و متوجه شدم جلوم خالیه 

 ولی من همچنان وایسادم. 

 سریع حرکت کردم. 

 از ترافیک نجات پیدا کرده بودم و برای زودتر رسیدن به مطب، با 

 سرعت باال میروندم.  

 یه ماشین جلوم پیچید و باعث شد کاپو تهامون برخورد پیچیدم که همزمان

 شدید و محکمی با هم بکنه و این وسط صدای جیغ یه زن بود که باعث شد 

 نتونم تعادل رو حفظ کنم و محکم به جلو پرت بشم که سرم به فرمون

 برخورد کنه.  

  

 حس کردم سرم شکست، خیلی محکم خورده بود.  



 زنی که انگار وسط ماشینهای من و اون فردی  اما با یادآوری صدای جیغ

 که معلوم نبود کدوم ابلهی بهش گواهینامه داده، باعث شد با همون وضع

 پیاده بشم و به سمت محل برخورد  برم.  

  

 با دیدن خونی که سرش م یرفت و زجههای آرومش، سریع کنارش زانو

 زدم و نبضش رو گرفتم.  

 خیلی کند م یزد. 

  

 ون ماشین هم با در حالی که دستش رو پیشونیش بود پیاده شد و باراننده ا

 وحشت زن رو صدا زد:  

 خانم، خانم، خانم صدام رو م یشنوید؟ خانم..  -

  

 وقت تلف نکن! نبضش خیلی کند میزنه؛ احتماالً سرش هم شکسته.  -من

  



 با اخم گفت:  

 مگه دکتری؟ زدی داغونش کردی حاال...  -

  

 ام بلند کردم و داد زدم:  زن رو روی دسته

 اره دکترم! در ضمن هر دومون زدیم، در نرو! حاال هم بیا کمک کن -

 زودتر برسونیمش بیمارستان. 

  

با ب یمیلی در ماشینم رو باز کرد و کمک کرد زن رو روی صندلی 

 عقب

 بذاریم.  

 سریع سوار شدم و حرکت کردم و اون هم با ماشینش دنبالم حرکت کرد.  
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 مستانه* ** 

  

 مستانه م یفهمی؟ م یگم دیگه نمیتونم، دیگه کاسه صبرم لبریز -مهسان

 شده، دیگه آستانه تحملم سر اومده، دیگه طاقت ندارم، دیگه نم یتونم عشقم

رو کنار خواهرم ببینم و ساکت بمونم، دیگه نم یتونم مهر و محب 

 رو که خواهرم دوستش داره رو ببینم و تظاهر به خوبتهایبیجواب مردی 

 بودن کنم، دیگه نم یتونم نقش بازی کنم، از درون دارم م یشکنم، خورد

 میشم، حس... حس مرد ههای متحرک رو دارم مستانه! م یفهمی؟!  

  

 گریه بهش اجازه حرف زدن نمیداد.  

 تم.  میفهمیدم؛ خوب هم م یفهمیدم؛ چون منم دیگه تحمل نداش



 باید ی هجوری به این موضوع پایان م یدادیم، باید این ماجرا رو تموم

 میکردیم، این که زندگی نبود، رسماً جهنم بود و همه عذا بهاش هم رو 

 دوش ما بود! .. 

  

 م یفهمم مهسان؛ خوب هم م یفهمم.  -من

  

 با پشت دست اشکهاش رو پاک کرد و گفت:  

 بیا تمومش کنیم.   -

  

وری؟ یه راهی نشونم بده؛ چطوری به این عذاب پایان بدیم چط -من

 ؟ 

  

 باید با افسون حرف بزنیم و بگیم ما دیگه نم یتونیم.   -مهسان

  



 او نوقت پسرا میرن زندان!  -من

  

 به درک!   -مهسان

  

 به تزده نگاهش کردم که گفت:  

 همهچیه؟ همین پسرا باعث این شدن االن تو این جهنم باشیم و این  -

 عذاب بکشیم.  

  

 مگه.. مگه تو عاشق رادوین نیستی؟ چطور م یتونی همچین حرفی  -من

 بزنی؟ 

  

 داد زدم: مگه ما همه این عذا بها رو به دوش نکشیدیم که او نها رو کنار 

 خودمون داشته باشیم؟ 

  



 این داشتنه مستانه؟ این داشتنه؟ اگه اینه که من نم یخوام! اینجا فقط  -مهسان

 ما داریم قربانی م یشیم، فقط ما داریم میشکنیم و زره زره نابود میشیم!  

  

 کیفش رو برداشت و ادامه داد: 

 من دیگه م یرم. به افسون زنگ زدم خبرت میکنم.   -

  

 و بدون شنیدن جوابی از جانب من، از خونه بیرون رفت.  

 صدای بسته شدن در باعث شد به خودم بیام. 

  

 ست میگفت؛ این وسط فقط ما بودیم که داشتیم نابودمهسان داشت در

 میشدیم. 

 درسته پسرا قاتل بودن، درسته رامسین آدم حسابیای نبود و اخال قهایی 

مثل همین تصمی مهای یهویی گرفتن و کارهای غیرمنتظره کردن 

 داشت،



 ولی من عاشقش بودم و این عشق رو با هیچی عوض نم یکردم. من

 بودم؛ با همه بد یها، گذشتهش و جنب ههای منفی  رامسین رو پذیرفته

 شخصیتیش!  

 آدم وقتی یکی رو دوست داره و واقعاً از ته دل عاشقشه، اون رو با 

جنب ههای منفی و ایرادهایی که داره م یپذیره؛ وگرنه همه عاشق ظاهر 

 و

 جنب ههای مثبت آد مها هستن! 

به قهقرا کشونده! حاال رامسین کاری کرده بود که زندگ یمون رو 

 درسته

 از این کارش خیلی دلخور و ناراحت بودم، ولی بازم نم یتونستم عشقم رو

 نسبت بهش انکار کنم! .. 

من همه این مصیب تها رو به جون خریده بودم تا اون رو پشت میل 

 ههای

 زندان نبینم؛ ولی حاال از این کارم پشیمون شده بودم! 



باشمها، نه، اتفاقاً هنوز هم دیوون هش  نه ای نکه دیگه دوستش نداشته

 بودم،

 ولی وجودش داشت من رو م یکشت. 

 دیدنش کنار خواهرم داشت دیوون هم میکرد! 

 این چه دردی بود که وجودش هم خوبه و هم بد، نبودش هم خوب و بد

 داره! .. 

  

 حاال من باید چیکار م یکردم؟ 

 م یگفتم که باید شاهد  هیچ راهی وجود نداشت؛ اگه م یرفتم حقیقت رو

قصاص رامسینم م یبودم، اگه نم یگفتم هم شاهد مرگ تدریجی 

 خودم!.. 

  

 با دلی خون، گلدون کریستالی رو برداشتم و پرت کردم رو زمین که در

 کسری از ثانیه هزار تیکه شد.  

 رو زمین زانو زدم و از ته دل زار زدم.  



 یمردم! .. به جنون رسیده بودم و از درون داشتم م

  

 بلند شدم رفتم تو اتاق و فوراً یه تیغ پیدا کردم. 

 با گریه نگاهش کردم و زیر لب گفتم: 

 خودم بمیرم بهتره، ای نجوری نه عذاب میکشم نه رادوین انقدر از -

 دستم بدبختی م یکشه! مرگم که تدریجِی، بزار کامل و واقعی بشه..! 

  

 ن لحظه انگار مغزم قفل کرده بود واما از عذاب بعدش خبر داشتم، ولی او

 هیچی رو متوجه نم یشدم. 

  

 روی تخت نشستم و با گریه چشمهام رو روی هم فشار دادم . 
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 رامسین* ** 

  

 کالفه و پریشون جلوی اتاق عمل راه م یرفتم و طول و عرض اون راهرو

 رو با قدمهام متر م یکردم. 

  

 فقط امیدوارم بودم اون زن زنده بیرون بیاد، وگرنه حکم من یکی قصاص

 بود.  

هر چند که معلوم نبود کدوممون بهش زدیم؛ من یا اون راننده، ولی در 

 هر



 صورت اصالً چیز خوبی انتظارمون رو نم یکشید. 

  

رادوین عصبی و پریشون دائم تو موهاش چنگ م یزد و ی هچیزی 

 بارم 

 میکرد. 

  

 آخه تو مگه کوری؟ زِن رو ندیدی تو خیابون؟   -رادوی ن

  

 با کالفگی جوابش رو دادم: 

 میگم اتفاقی شد؛ من و اون یارو تصادف کردیم، نم یدونم زنه از -

 کجا پیداش شد افتاد وسط!  

  

 فقط دعا کن زنده بیرون بیاد!   -رادوی ن

  



 ن نشستم. نفسم رو بیرون دادم و رو صندلی سبز رنگ بیمارستا

 اون راننده بیچاره هم اوضاعش بدتر از من نبود و هی داشت از بطری آب

 معدنی تو دستش آب م یخورد. 

  
 

  

 باالخره بعد چهار ساعت عمل تموم شد و زن رو به بخش بردن.  

  

 کلی خدا رو شکر کردم و اون راننده که هنوز اسمش رو هم نفهمیده بودم،

 گشت و تو کل بیمارستان پخش کرد.  سریع رفت و با شیرینی بر

  

 تشکری ازش کردم که گفت:  

 خدا بهمون رحم کرد، وگرنه معلوم نبود چی میشد؛ شاید باید تو -

 هلفدونی آب خنک میخوردیم. 

  



 حرفش رو تایید کردم و گفتم: 

 خداروشکر!  -

  

 هزاران مرتبه شکر!   -

  

  

 لبخندی زدم و به سمت رادوین رفتم.  

  

 شانس آوردی!   -رادوی ن

 یه بار شانسم یه جا کار کرد.  -

  

 خندید که گفتم: 

 تو برو خونه؛ من م یمونم چند ساعت دیگه شاید به هوش بیاد. باید -



 یکی باشه که بهش توضیح بده.  

  

 منم م یمونم.  -رادوی ن

  

 هر جور راحتی!   -

  

زن  ما موندیم ولی اون راننده رفت؛ قبلش شمارهش رو داد و گفت وقتی

 به

 هوش اومد حتماً باهاش تماس بگیریم . 

  

 بعد چند ساعت که روی صندل ی نشسته بودم که یه پرستار صدام زد: 

 آقای پناهی ..  -

  

 سر بلند کردم و "بله"ای گفتم که گفت: 



 ضتون به هوش اومدن و م یخوان شما رو ببینن.    مری -

  

 بد؛ ولی خوب یها و  نم یدونم اون روز که اون زن رو دیدم خوب بود یا

 بدیهایی رو بهم داد که زندگی اون موقعم رو زیر و رو کرد! .. 
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 (زمان حال)**  

 صحن های بود که« بیگناه»(دوستان توی پارت اول از جلد اوِل رمان 

 یشمستانه داشت خودکشی م یکرد و بعد رمان فلشبک خورد به پنج سال پ



و تموم ای نها که تا االن خوندین، در واقع اتفاقات اون پنج سال بود و 

 ازاینجا به بعد زمان حال هست؛ یعنی بعد از خودکشی مستانه در صحنه

 پارت اوِل جلِد اول !) 

  

 شخص سوم *** 

  

 آرام الی پل کهای خیسش رو باز کرد که با برخورد نور المپی که باالی

سریع آنها را بست و ل بهای خشک شدهاش  سرش بود به چشمانش،

 را

 روی هم فشار داد . 

  

 ذهنش گویی خالی و عاری از هر چیزی بود و متوجه فضای اطرافش

 نبود.  

 دست دردناکش را باال آورد و ماسک تنفسیای که روی صورتش قرار

 داشت را برداشت.  



 به اطراف چند بار پلک زد تو چشمانش به نور عادت کرد و بعد با تعجب

 نگاه کرد.  

  

 حافظهاش داشت گذشته را مرور م یکرد؛ آرایشگاه عروس، زنی افسون 

 نام با چند عکس در دستش، گریه، اشک، درد، جیغ، داد و فریاد، درد

 دلهایش، دختری مهسان نام که دائم به جانش نق م یزد و در آغوش هم

 ه، فرار، درد وگریه م یکردند، مردی با صورتی زخمی و پیشانی شکست

 دم، دری که کوبیده شد و در آخر دردی لحظهای که بر مچ دستش حس

 کرده بود.  

  

 سریع و با وحشت دستش را باال آورد و نگاهی به مچش کرد؛ سالم بود.  

 پس... پس چرا نمرده بود؟ او که خودکشی کرده بود..! چرا نمرد ؟ 

  

د به آن زندگی جهنمی بغض بیخ گلویش خانه کرد؛ یعنی دوبار ه بای

 ادامه



 میداد و عذاب م یکشید ؟ 

  

 با این فکر، جیغی از سر جنون زد و اشکهایش را هشان را پیدا کردند که

 همین لحظه در اتاق باز شد و زنی قد بلند و زیبارو، در حالی که دستش

روی شکم برآمد هاش بود و دست مردی دور کمرش حلقه شده بود، 

 وارد

 شد. 

  

 دن مستان هی گریان، ذو قزده جیغ زد:  با دی

 مستانه!   -

  

 مستانه با خطاب شدن نامش، سرش را باال آورد و با دیدن آن دو نفر،

 رسماً وا رفت. 

 آنها رادوین و مهسان بودند! ! 



  

 ذهنش پر از سوال شده بود؛ مهسان لبخند به لب داشت، آب حسابی زیر 

 ته و بیرنگ و رو نبود، لبا سهایپوستش رفته بود و دیگر آ نقدر گرف

 روشن به تن داشت و ل بهایش به خنده میرفت، چشمهایش برق م یزد و 

 حسابی ذوقزده بود؛ رادوین هم موهای مرتب داشت و لبخند م یزد . 

  

 گری هاش شدیدتر شد... ای نها دیوانه شده بودند؟ نکند خواب بود؟ 

 مغزش دیگر گنجایش نداشت.  

  

 متش قدم برداشت و خواهرانه در آغوشش کشید.  مهسان به س

 رادوین هم با لبخند گفت: 

 سالم مستانه خانم!  -
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 مستانه* ** 

  

 داشتم موهای دختر رو شونه م یزنم و دائم قربون صدق هش میرفتم. 

 م؟ اصالً من چطور تونسته بودم اون همه مدت ازش دور بمونم و دم نزن

 مگه م یشد از این دختر دور موند و چیزی نگفت؟ مگه م یشد دل برای

 شیرین زبونیهاش غنچ نره و با حر فهاش از خنده رود هبر نشد؟!  

  

 بعله دیته؛ داستم م یُدفُتم، انقدل با هم بازی تردیم که دیته حالم از -پروانه



زی دیت های بام نمیتنُه بازی قایم موسک بهم میتلُه! نمیدونم تاِل پاپا با

! (بعله دیگه؛ داشتم م یگفتم، انقدر با هم بازی کردیم که دیگه حالم از 

 بازی 

 قایم موشک بهم م یخوره! نم یدونم چرا بابا بازی دیگهای باهام نمیکنه)! 

  

 منظورش از بابا، به رامسین بود.  

 نفس عمیقی کشیدم و سعی کردم ب یتفاوت باشم. 

مهسان، من سه ماه توی کما بودم و تو این سه ماه هم  طبق گفت ههای

 اتفاقات 

 زیادی افتاده؛ مثل تصادف رامسین با زنی که از قضا افسون بوده، ولی

 رامسین چهره اون رو به خاطر نمیاره تا زن خودش م یخواد باهاش حرف 

 بزنه و او نوقت تموم حقیقت زندگی خودش و ماها رو بهش میگه.  

 ت پسرا اون موقع رسم اً دیوونه شده بودن! مهسان که اونمهسان میگف

 روز از پیش من رفته بود، یادش میاد کلیدهای خونهشون رو جا گذاشته و

 دوباره مجبور م یشه برگرده پیشم که همون موقع، پسرا هم سر میرسن و 



همشون من رو در حالی م یبینن که از جنون داشتن خودکشی م 

آوردی که زود رسوندیمت بیمارستان؛ م یگفت  یکردم!.. میگفت شانس

 تموم این

 مدتی که تو کما بودم رامسین شب و روزش رو تو بیمارستان، باالی سر 

 من م یگذروند و هر دفعه ساعتها مینشست، دستم رو میگرفت و باهام 

 حرف میزد؛ م یگفت اون اوایل انقدر عصبی، پریشون و گیج شده بوده که

 نه و وقتی که برم یگرده، م یگه مستانه باید همه چیزسه روز غیبش م یز

 رو برام توضیح بده، میگفت کلی حرف و سوا لهای بیجواب که

 جوابشون پیش منه و شنونده حر فهاش هم من، م یگفت تو این مدت

 شدیداً به پروانه رسیدگی م یکرده و واقعاً نگران حال من بوده ! 

 ز نگرانی رامسین توی این مدتنم یدونستم دقیقاً چه حسی دارم؛ ا

خوشحال بودم و ی هجورایی مطمئن بودم که باهام کنار میاد، از طرفی 

 هم 

 از روب هرو شدن و حرف زدن باهاش ترس که نه، ولی استرس داشتم و

 مضطرب بودم؛ به هر حال دیر یا زود میاومد سراغم و باید با هم 



 حرفهایی میزدیم. 

  

 اد: پروانه با خنده ادامه د

 وای مامان، نم یدونی بعدس چی ُسد! پاپا داست ظلف م یسست منو -

 ُدُداسته بود تو تابینت و ظل فها لو کنالم میذاست!  

 (وای مامان، نم یدونی بعدش چی شد! بابا داشت ظرف م یشست من رو

 گذاشته بود تو کابینت و ظر فها رو کنارم میذاشت)! 

  

 دیگه رسماً از خنده غش کردم . 

 فکر نمیکردم رامسین  همچین کارهایی هم بکنه؛ هر چند که مهسان 

 میگفت تو این مدت که تنها با پروانه زندگی م یکرده، حسابی کدبانو شده

 و همه کارها رو خودش م یکرده. البته وقتی غذا درست میکرد، یا خام 

 بود یا سوخته و پروانه هم تا من رو دیده بود از غذاهای رامسین نق

 یزد. منم براش انقدر غذاهای خوشمزه موردعالقهش رو درست کردهم



 بودم که حاال از بس خورده بود، نق م یزد. گ 
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 مهسان از اتاق خارج شد و با لبخند پرسید:  

 مادر دختری به چی دارین م یخندین شما؟   -

  

 پروانه سریع جواب داد: به پاپا! 

 با! ) (به با

  

 مهسان هم زد زیر خنده و گفت: آی آی آی! صبر کن به پاپات بگم بهش

 میخندیدی. .. 



  

 صدای اعتراض پروانه بلند شد که با خنده گفتم: 

 بچهم رو اذیت نکن!  -

  

 خند های کرد و به سمت آشپزخونه رفت. 

 دیدن شادی و لبخندش باعث م یشد حس خیلی خوبی بهم دست بده،

 از ای نکه خوشبخته!   خوشحال بودم

 وقتی ازش درمورد حال خودش و وضع االنش پرسیدم، گفت رادوین بعد

 چند روز که تونسته افکارش رو جمع و جور کنه، با هم رفتن محضر و

 درمورد اون عقد و عاقدی که ماها رو به عقد هم درآورده بود پرسیدن که

 قد رسمیای ثبتبهشون گفتن همچین عاقدی وجود نداره و اصالً هیچ ع

 نشده که مبنی بر متاهل بودن ماها باشه و در واقع این افسون بوده که

 داشته هممون رو بازی میداده.  

 گفت بعد یه هفته رادوین میاد باهاش حرف میزنه، کلی حرف م یزنن و



برنامه م یریزن تا آینده خوبی داشته باشن و بعد رادوین ازش خواستگاری 

 ساده و بدون جشن عروسی، ازدواج م یکنن و االن میکنه و م یرن خیلی

 هم یک ماه و نیمی میشه که بارداره.  

 از ته دل براش آرزو کردم که همیشه خوشبخت بمونه و کلی هم تو بغلش

 گریه کردم.  

  

 مهسان واقعاً لیاقت خوشبختی رو داشت، بخاطر این عشق کم عذاب و 

 د؛ حاال حقشه که بعد اون همهمصبت نکشیده بود، کم فداکاری نکرده بو

 سختی ،به عشقش برسه و خوشبخت بشه. 

 رفتار رادوین رو هم دیده بودم که از گل نازکتر به مهسان نم یگفت و

 دائم هواش رو داشت. 

 حس خوبی داشتم!  

  
 

  



 پیش مامان بودم و داشتیم با هم تلویزیون میدیدیم.  

 ه و توی این مدت فکر م یکرده مهسان گفته بود مامان از چیزی خبر ندار

 که من تصادف کردم؛ چون پسرا همچین چیزی رو بهش گفتن تا آروم

 بمونه، وگرنه تا االن پسرا رو از جهان هستی محو کرده بود!.. 

  

 این چند روز که پیشش بودم دائم مراقبم بود و منم تا م یتونستم

 میبوسیدمش و ازش تشکر میکردم.  

  

 د.  صدای زنگ در اوم

 مهسان گفته بود رامسین امروز میاد. 

مامان پاشد رفت سمت آیفون و استرس من رو فرا گرفت؛ قلبم ی 

 کباره 

 شروع کرد به تند تند تپیدن و هی پشت سر هم نفسهای عمیق میکشیدم.  

  



 نرگس خانمه.  -مامان

  

 زیر لب ضد حالی زمزمه کردم.  

  

 والپرسی با من با مامان نشستن ونرگس خانم اومد و بعد کلی سالم و اح

 مشغول حرف زدن شدن؛ منم گوشی به دست رفتم تو حیاط که باز صدای

 در اومد.  

 رفتم بازش کردم که با دیدن فرد پشت در رسماً خشکم زد.  

 رامسین بود با یه دست هگل قرمز تو دستش که با لبخند نگاهم م یکرد.  

  

 مان شد با فرو رفتنم بین بازوهاش!  لبخند محوی رو لبم نقش بست که همز

 با خنده گفتم:  

 یکی م یبینه!  -

 خب ببینه.   -



  

 با خنده ازش جدا شدم که گفت:  

 برو آماده شو.   -

  

 با تعجب پرسیدم: 

 کجا؟   -

  

 یه جا که تنها باشیم، برو.   -

  

  

 سریع رفتم تو خونه و با اطالع به مامان، آماده شدم و برگشتم پایین.  

 ماشین شدم که دسته گل رو بهم داد.  سوار

 بوشون کشیدم و گفتم:  



 ممنون، بوی خیلی خوبی م یدن!   -

  

 قابل تو رو ندارن!   -

  

  

 حاال کجا داریم م یریم؟   -

  

 گفتم که؛ یه جای خلوت.   -

  

  

 زیر لب "باشه"ای گفتم و منتظر موندم تا به مکان مورد نظر که یه برج

 نیمه ساز بود، رسیدیم.  

  



 جا قحط بود؟ اینجا دیگه کجاست؟   -من

  

 با خنده جواب داد: 

 من همیشه اینجا میام.   -

  

 باال رفتیم و تو آخرین طبقی که نیمه ساز و پر از سیمان و وسایل

 ساختمانسازی بود وایسادیم. 

 به پایین نگاه کردم؛ انگار کل شهر زیر پاهام بود. 

  

 لبم رو گاز گرفتم.   ناگهان رامسین از پشت بغلم کرد که

 کنار گوشم زمزمه کرد: 

 دلم برات تنگ شده بود، برای حرفهات، کارهات، رفتارهات ، -

 مهربون یهات، این لب گزید نهات و خجالت کشید نهات؛ نم یدونی



 تو اون مدتی که جات رو با مهسان عوض کرده بودی، چقدر دلم

 زم این بودبرای خود واقعیت تنگ شده بود و آرزوی هر شب و رو

 که همون مستان های که برام از آینده رویاییمون م یگفت و بهم عشق

 میداد، برگرده! .. 

  

 دل منم تنگ بود، منم تموم اون مدت دلتنگ رامسین با کارها و حرفهاش 

 بودم، دوری که داشتیم برام بدترین شکنجه محسوب میشد!.. 

  

 من مجبور بودم... م یدونم که خودت...  -من

  

 لحن گرمش کنار گوشم، از توضیح دادن مسئل های که حتٰی یادآوریش هم 

 برام دردناک بود، نجاتم داد: 

 میدونم؛ همه چیز رو م یدونم. تو ب یگناهی، تقصیری نداشتی و -

 نداری، بخاطر من، مِن خر، مِن بیشعور بیعقل، بخاطر من



 وونه شدهفداکاری کردی! م یدونی، من وقتی این رو فهمیدم اولش دی

 بودم، نم یتونم هضمش کنم و دائم یه چیزی رو م یشکوندم؛ ولی بعد

 که فکر کردم دیدم توام حق داشتی، فهمیدم تویی که فکر بودنت کنار

 برادرم داشت دیوون هم م یکرد، ب یگناه ترین آدم این ماجرا بودی که

 فقط داشتی تاوان همین ب یگناهیت رو پس م یدادی! 
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 چند قدم عقب رفت و گفت:  

 من.. من.. من واقعاً نم یدونم چی باید بگم مستانه، فقط م یتونم بگم -

 خیلی ممنونتم و همینطور شرمند هت! مهسان همه اون حسهایی که



 تو اون مدت رو داشتی بهم گفته، از گریههای شبانهت و حال بدت 

 و احساست چی بود. من واقعاً...   بهم گفته، گفته که دلیل،  منطق

  

 برگشتم سمتش و گفتم: 

 بیا تمومش کنیم، همه چیز رو بیخیال بشیم، اون یه قسمت از گذشته -

 بود که برای هممون بد و وحشتناک بود .. 

  

 ولی گذشت.   -رامسین

  

 نباید هم بچسبیم به گذشته!  -من

  

 دستهام رو تو دستهاش گرفت و گفت:  

ش، بخاطر همه چیز، همه رنجهایی که باعث شدم بکشی من رو ببخ -

، 



 همه گری ههات شبانهت و حال و اوضاع بدت که همش تقصیر من

 بود.  

  

 با لبخند گفتم: 

 بخشیدم .  -

  

 قول م یدم خوشبختت کنم، قول میدم بهترین زندگی رو براتون -رامسین

 بسازم؛ من و تو و پروانه! .. 

  

 دادم و تو بغلش فرو رفتم.  نفسم رو با راحتی بیرون

 نم یخواستم ماجراهای گذشته بیشتر از این کش پیدا کنه، دیگه از تنش و

 کششهای زندگی خسته شده بودم، از درد و گریه و اشک ریختن خسته 

 شده بودم، از پنهونکاری و دوری بریده بودم؛ یکم آرامش م یخواستم، یه



که صدای خند ههای دخترم  بغل، یه ازدواج ساده که کردیم، یه خونه

 توش 

 طنی نانداز باشه و یه خوشبختی سه نفره!.. 

  

 بعدها که حالم بهتر شد و ازدواج هم کردیم، رامسین بهم گفت افسون دچار 

 اختالالت روانی و بیماری بوده و در واقع خودش بابا رو به قتل رسونده و

حرف م یزد  اون عک سها هم فوتوشاپ بوده، همچنین مدارکی که ازش

هم وجود نداشته؛ هیچ عقد رسم یای ثبت نشده و اون عاقد هم قالبی بوده 

 که

 افسون اجیرش کرده بود.  

  

 یه بار رفتیم تیمارستان دیدن افسون، دیدنش حالم رو بدتر کرد؛ خیلی 

 شکسته و ضعیف شده بود و دیگه اون زیبایی و لبخندهای جذابش رو

 نداشت! .. 

 بخاطر بیماریش اون کارها رو میکرد؛ ولی در هر حالنم یدونم، شاید 



 زندگی من، مهسان، همسرش، بابا، مامان، رامسین و رادوین رو جهنم

 کرده بود و خوشحال بودم که بخاطر کارهایی که در گذشته و االنش کرده،

 داره تاوان پس م یده؛ تاوان گناهاش رو!.. 

  

 رو از هم پنهون نکنیم، هر وقتبا رامسین قرار گذاشته بودیم دیگه چیزی 

 نیاز داشتیم با هم حرف بزنیم و هی چوقت، تحت هیچ شرایطی بهم دروغ

 نگیم.  

  

توی واحد روب هرویی مهسان و رادوین زندگی م یکردیم و این یه 

 فرصت،

 یه شروع بود برای من و رامسین و مهسان و رادوین که به اندازه کافی از

 بودیم.   گذشته و زندگی زخم خورده

 شروعی که با الفبای عشق و تو واحد هر چند کوچی کمون که خون هی 

 آرزوها و خوشیهامون بود، استارتش زده شد!.. 
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 (نه ماه بعد) 

  

  

 داشتم از خنده غش م یکردم و همزمان باهاش به بازو و پای رامسین مشت 

 میکوبیدم.  

 چه مرضی داشتم که موقع خندیدن باید یکی رو میزدم!   نم یدونم

 رامسین هم که بدتر از من داشت از حال میرفت. 

 هر دومون نگا همون به پروانه بود که داشت با عروسکهاش برامون یه



 نمایش طنز سای های نشون م یداد. 

  

 با پایان نمایش، رامسین بلند شد، به سمتش رفت و محکم بغلش کرد که

 ای جیغش دراومد.  صد

 خندیدم و پروانه رو از بغلش گرفتم: 

 اذیت نکن بچهرو!  -

  

 با خنده گفت: 

 بچه منم هست.  -

  

 نه!  من فقد بچه مامانیم!   -پروانه

  

 خندیدم و گون هش رو محکم بوسیدم که رامسین اعتراض کرد: 



 اِ مثالً دخترا بابایی بود نهاا!   -

  

 د که پروانه رو به رامسین دادم و خودمهمین لحظه تلفن خونه زنگ خور

 تلفن رو جواب دادم.  

  

 الو!  -من

  

 درد، کوفت، زهرمار، بترکی، آخخ... بیشعور، آییی.. نفهم. ..  -

  

 صدای مهسان بود.  

 ولی چرا داشت آخ و اوخ م یکرد ؟ 

  

با لحن نگرانی که رگ ههای خنده از بابت فحشهاش هم توش هویدا 

 بود،



 پرسیدم:  

 چی شده مهسان؟   -

  

 جیغ زد:  

 عنتر ملعون داری خاله م یشی گمشو خودتو برسون.. آییی!   -

  

 و بعد قطع شد.  

 با چشمهای گرد به تلفن نگاه کردم که رامسین گفت: 

 کی بود؟  -

  

 بریم بیمارستان .  -من

  

 نگران پرسید: 

 چرا؟ کسی چیزیش شده؟ اتفاقی افتاده؟  -



  

 یکنه.  مهسان داره زایمان م  -

  

  

 چیی؟  -رامسین

پروانه که روی گردن رامسین بود، ذوق زده گفت: اسیر من اومددد! 

 ! 

  

 منظورش از اسیر بچه مهسان و رادوین بود که برنامه ریخته بود تا

 حسابی اذیتش کنه و حق زندگی و آزادی بهش نده! ! 

 االن وقت خندیدن به این موضوع رو نداشتم:  

 م.  زود باش بری -من

  

 زود آماده شدم و به بیمارستان رفتیم.  



 مهدیس و دلناز با دیدنم به سمتم دویدن و گفتن: 

 وای کجایی بودی تو! خواهرت خلمون کرد؛ داشتن م یبردنش اتاق -

 عمل، رو تخت گوشی دستش بود فحشت میداد!.. 

  

 زدم زیر خنده. 

 مهسان همین بود دیگه!  

  

 پروانه دوید سمتم و گفت: 

 اسیرم توووو؟  -

 (اسیرم کوووو؟) 

  

 مهدیس و دلناز با چشمهای گرد پرسیدن: اسیررر؟! 

  

 آله!  -پروانه



  

 خدایا خودت رحم کن .  -مهدیس

  

 پروردگارا!   -دلناز
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 بچه مهسان که به دنیا اومد، دیگه رادوین رو پا بند نبود و رامسین به زور

 نگهش داشته بود.   آروم

 به کل بیمارستان شیرینی داده بود و دیگه نم یدونست از شدت ذوق و

 هیجان چیکار کنه. 



 خوشحالی این مرد مثل مادرهایی بود که تازه فهمیدن حامل هان و فقط 

 میخوان با جیغ زدن هیجان و التهاب درون یشون رو خالی کنن! .. 

  
 

  

 گرفته بودم، وارد اتاق شدم که مهسان با با عروسک گنده خرسی که جلوم 

 دیدنم لبخند زد و تشکری کرد. 

به بچ های که تو بغلش بود نگاه کردم و دلم قیلی ویلی رفت؛ خیلی 

 کوچولو

 موچولو و گوگولی بود! .. 

  

 اسمش رو م یخوای چی بذاری ؟  -من

  

 نم یدونم، تو بگو.   -مهسان

  



 ه ذهنم رسید رو به زبون آوردم: کمی فکر کردم و اولین اسمی که ب

 آرام.   -

  

 لبخندی زد و زمزمه کرد:  

 آرام!   -

  

 پسرا، مهدیس، دلناز، آیلین، عمه و آروشا هم که اومدن درمورد اسم 

 باهاشون حرف زدیم و او نها هم "آرام" رو پسندیدن.  

 آرام کوچولو آروم تو بغل مامانش خوابیده بود و گاهی به بینی زیرش چین

 میداد.  

 بعد چند ساعت که همگی رفتن و فقط ما موندیم، پروانه باالخره دست از 

 اسیر، اسیر گرفتن برداشت و راضی شد که بریم.  

 مهسان رو حسابی کالفه کرده بود و رادوین حسابی دستش م یانداخت و



 میگفت آرام تو رو اسیر نکنه خیلیه..! پروانه هم م یخندید و م یگفت چون 

ام بزرگتره، فقط خودشه که م یتونه زور بگه و اسیر داشته از آر

 باشه!.. 

  

 مستانه بیا این بچ هت رو بگیر، نمیذاره بچهم نفس بکشه.   -مهسان

  

 پروانه رو به رادوین گفت:  

 دیدی عمو، دیدی؟ از االن اسیر منه! نمیذالم نفس بتسه!  -

 (نم یذارم نفس بکشه! ) 

  

 تم.  خندیدم و پروانه رو گرف

 دخترم، شما نباید آرام رو اذیت کن یها، باید اون رو مثل خواهر -من

 کوچی کترت دوست داشته باشی و همیشه مراقبش باشی. 

  



ولی من که خواهر کوچی کتر ندارم؛ چجوری مثل اون  -پروانه

 مراقبش

 باشم؟ 

  

 منطق بچ هها دیوون هکننده بود.  

 لبخندی زدم و گفتم: 

 . یعنی ای نکه. . -

  

 صدای رامسین کالمم رو برید: 

 میخوای برای تو هم خواهر کوچی کتر بیاریم که بدونی چجوری  -

 باید مراقب آرام باشی؟ 

 من لب گزیدم و پروانه گفت: 

 نه! من باید تک باسم .  -

  



 خندیدم و بغلش کردم.  

 به سمت مهسان رفتم که متوجه شدم داره یه چیزی رو زیر لب زمزمه

 میکنه. 

 عجب پرسیدم: مت

 چی میگی با خودت؟  -

  

 نگاهم کرد و جواب داد:  

 داشتم یه بیت م یخوندم. عشق ما رو دیدی مستانه؟ از کلکل شروع -

 شد و به همچین عشق و خوشبختی ختم شد!..  

  

 لبخندی زدم و گفتم: 

 آره! دیدم. عشق بود دیگه.   -

  



 ولی من م یترسم مستانه ...  -مهسان

  

 از چی؟  -من

  

 از آینده، ما هی چوقت خوشبختیهامون طوالنی مدت نبوده!.  -مهسان

  

 درست میگفت، ولی سعی م یکردم بهش فکر نکنم. 

دفع ههای قبل خطا کردیم، این دفعه نه پنهو نکاری میکنیم، نه  -من

 دروغ

 میگیم و نه به خطا م یریم . 

  

 خدا کنه.  -مهسان

 دستش رو گرفتم و گفتم: 

 . حاال بگو ببینم، چی م یخوندی؟ همه چیز خوبه -



  

 عشق عشق م یآفریند.   -مهسان

 سریع ادام هش رو گرفتم و گفتم: عشق زندگی م یبخشد . 

 پسرا هم بهمون پیوستن و رامسین گفت: زندگی رنج به همراه دارد.  

 رنج دلشوره م یآفریند. -رادوی ن

 دلشوره جرئت میبخشد . -مهسان

 اه دارد.  جرئت اعتماد به همر-من

 م یآفریند. اعتماد امید-رامسین 

 م یبخشد . امید زندگی-رادوی ن

 زندگی عشق م یآفریند . -مهسان

 م یآفریند.  عشق عشق-من

  

  

 خوب دوستان ،دیگه  باید بگم خوبی، بدیای دیدین حالل کنید. جلد دون هم



باالخره با همه کشمک شهاش به پایان رسید و من ممنونم از همه 

 ماهاییش

 که رمانم رو خوندین و با نظراتتون بهم انرژی دادین. برای همتون

بهتری نها رو آرزو میکنم و امیدوارم هر جا که هستین، حال دلتون 

 خوب

باشه و همیشه بخندین! 

  nazi13(نازی) 

  

  


