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 خالصه: 

مستانه و مهسان خواهر های دوقلویی که برای کار وارد یک شرکت طراحی لباس میشن و کلکل هاشون با پسرای رئیس  

این کلکل ها به عشق ختم میشه اما این پایان ماجرا نیست تازه شروع داستاِن..... داستانی از عشق،  شرکت هم شروع میشه 

 درد، تجاوز، انتقام، مرگ، راز های پنهان...

 #ژانر

 #عاشقانه #طنز #کلکلی #اجتماعی

 

 مستانه***

 

می دید! قطرات اشک دونه دونه روی گونه نفس عمیقی کشیدم تا از لرز تنم کم بشه اما نشد! مثل بید میلرزیدم! چشمام تار 

ت نیستم؟ من که همیشه از ته قلبم بهت ایمان داشتم!  پس چرا کمکم  هام میچکیدن! خدایا مگه منو نمیبینی؟ مگه من بنده 

قی  نمیکنی؟ من که همیشه پیرو دین تو بودم پس چرا به دادم نمیرسی؟ نمیبینی وضعمو؟ نمیبینی بدبختی ها مو؟ نمیبینی باتال

 رو که توش گیر کردن کردم؟ اگه میبینی پس چرا از این باتالق نجاتم نمیدی خدا؟ چرا؟ چرا؟  

 لب هام میلرزید! لب پایینم رو به دندون گرفتم و نفس عمیق دیگه ای کشیدم اما اروم نشدم!  

حس کنی وسط زندگی دو   تا حاال شده حس اضافه بودن بهت دست بده؟ شده حس کنی همه دارن به زور تحملت میکنن؟ شده

 نفری؟ 

من همه این حس ها رو فقط در دو ماه تجربه کردم! دو ماه! دو ماهه که زندگی به کامم زهر شده! دو ماهه که از زندگی  

 بریدم! 

تا کی باید توهین و تحقیر های کسی که دیوانه وار عاشقشم رو تحمل کنم؟ تا کی باید غصه خوردن عزیز ترین کسم رو ببینم 

 ؟  و دم نزنم؟ تا کی؟ خدایا تا کی

 ی تحملم سر اومده... دیگه واقعا بریدم!  ی صبرم لبریز شده... دیگه آستانهدیگه نمیتونم... بسمه! دیگه کاسه 

با دست لرزونم تیغ رو روی مچ دست چپم گذاشتم! نفس عمیق کشیدم و چشمامو روی هم فشار دادم، لبمو گزیدم تا صدای 

 م بیرون نره! هق هق 



 تیغ رو بکش و خودتو خالص کن! زود باش دیگهزود باش دختر زود باش 

 اما واقعا خالص میشم؟ هه.... اتش جهنم که نمیتونه از حرف های "رادوین" سوزان تر باشه! میتونه؟ معلومه که نه....!  

 چشمام رو بستم و خواستم تیغ رو بکشم که در اتاق طوری باز شد که پشتش محکم به دیوار برخورد کرد!  

 و بلندش شوکه چشمام رو باز کردم! تیغ از دستم افتاد از صدای مهیب

 رادوین نفس زنان به سمتم اومد. جلوم روی دو زانوش نشست، با تعجب و نگرانی نگاهم کرد! 

نگرانی؟ مگه این مرد مغرور نگران کسی هم میشه؟ نه واقعا نگران بود! از پشت حریر نازک اشک هام هم میتونستم 

 ش ببینم! عسلی نگرانی رو درون چشمای

 م سوق داد! تیغ رو برداشت و بهش خیره شد بعد مسیر نگاهش رو به سمت چهره رنگ پریده

 لب زد: م.. مس.. مستانه!  

 م به خس خس افتاد! مستانه؟ نه این دیگه اسم من نبود!  چشمام تا اخرین حد ممکن باز شد! سینه

 ستانه ای؟ لعنتی تو مهسان نیستی؟دو تا بازو هام رو گرفت و محکم تکونم داد:  تو م 

 

 هیچی نمیفهمیدم.. نفسم باال نمیومد... 

 چشمام تار رفت و دیگه چیزی نفهمیدم......

 

 سال قبل"=  پنجبک"-فلش

 سینی نسکافه رو از دست فروشنده گرفتم و بعد حساب کردن به سمت بچه ها راه افتادم 

 می دادند! دندونام از سرمای زیاد بهم میخوردن و تق تق صدا 

اخه کی به جز ما چند تا اسکل وسط زمستون میاد کوه؟ اون همه برف تو حیاط خونه بود با همونا ادم برفی می ساختیم 

 دیگه! 

 اخه چه کاریه واسه ساختن یه ادم برفی تو این سرما بیاییم اینجا؟ واقعا ارزش سرما خوردنمون رو داشت؟  

 

 راست و چپم رو نگاه کردم، اِ این که گوشیه خودمه! یهو حس کردم میلرزم! وایسادم و سمت  



 

 از جیب پالتوم درش اوردم اسم "مامان" روش چشمک میزد 

م رو بهش چسبوندم تا نیوفته؛ با دو تا دستام هم سینی نسکافه ها رو  اتصال رو زدم و گوشی رو روی گوشم گذاشتم و شونه

 گرفته بودم و همونطور راه می رفتم! 

 

مامان تو گوشم پیچید: معلوم هست شما دو تا کجایین؟ رفته بودید خونه مهدیس درس بخونید، این چه درس  صدای عصبی 

 خوندیه که در چهار ساعت هم تموم نمیشه؟  

 

 وای مامان اگه بدونی االن کجاییم زنده به گورمون میکنی! ای خاک بر سرت مهدیس که به زور اوردیمون کوه!

 

 من: امم... سالم مامان جونم مرسی من خوبم شما چطوری؟ 

 

 مامان: مستانه باز داری از جواب دادن طفره میری؟ ببینم شما رفتین درس بخونید یا.....  

 

 یهو به چیز محکمی برخورد کردم و پخش زمین شدم! گوشیم از دستم افتاد روی برف ها و دیگه صدای مامان رو نشنیدم 

 

 م پیچید اما نسکافه های داغی که روی پام ریخت باعث میشد اصال حسش نکنم....درد بدی تو کمر 

 

 #بی_گناه  

 3#پارت_

 #نازی

 

 



 

 

جیغ بلندی کشیدم ولی کسی به سمتم نیومد فقط میدیدم همه کسایی که اطرافم هستن دارن نگام میکنن! متأسفانه بچه ها انقدر  

 ششون نمیرسید ازم فاصله داشتن که صدای جیغ هام واضح یه گو

 

 با حس اینکه کسی کنارم نشست سرمو چرخوندم سمتش و با چشمایی که توشون اشک جمع شده بود نگاهش کردم! 

 

 یه پسر با چشمای عسلی بود که داشت با تعجب به پام نگاه میکرد! 

 

 گفت: اروم باش، ممکنه فقط یکم ورم کرده باشه روش خمیر دندون بزنی خوب میشه!  

 

 خیلی.. میسوزه! من: خی..  

 

 پسره: االن خوب میشه میتونی تا من میرم از بوفه خمیر دندون بگیرم تحمل کنی؟  

 

فقط سرمو تکون دادم پسره از کنارم بلند شد و به سمت بوفه ای که ازش نسکافه خریده بودم رفت، مطمئناً اگه شرایط دیگه 

کن" اما اون لحظه درد این اجازه رو بهم نمیداد! تازه بنده خدا که داره  تو نگاه ای بود میزدم داد میزدم "هوی برو پای عمه

 کمک میکنه 

 

 بعد چند دقیقه برگشت و این دفعه جلوم نشست و مشغول باز کردن خمیر دندون شد 

 

 گفت: لطفا پاچه شلوارت رو باال بزن تا خمیر دندون رو بمالم! 

 



 رم نامحرم سرش میشه اصال؟ وات؟ االن چی گفت؟ پاچه شلوارمو باال بزنم؟ مح

 

 شوکه نگاهش کردم وقتی دید حرکتی نمیکنم سرشو بلند کرد و خیره در چشمام خندید و گفت: نگران نباش دکتر محرمه!  

 

 جااان؟ این دکتِر؟ هر چیزی بهش میومد جز دکتر بودن!  

 بازم حرکتی نکردم، دیگه جیغ نمیزدم فقط با تعجب زل زده بودم بهش!

 

 دستش رفت سمت پاچه شلوارم که خیلی سریع عقب کشیدم یهو 

 

 با اخم گفتم: چیکار میکنی؟ دکتر هستی که باش به هر حال مردی و محرم هم نیستی!  

 

 با حالت مسخره ای گفت: اِ میدونستی مرد نامحرم نباید صدای جیغ یه دختر رو بشنوه یا بوی عطرش رو حس کنه؟ 

 

 زیاده که باشه به تو چه؟   االن به من توهین کرد؟ خب عطرم

 

 بدون حرف بلند شد و رفت! با تعجب بهش نگاه کردم! پشتش بهم بود، قد بلند و چهارشونه! 

 

 شد و با سرعت جت از محوطه خارج شد!  ۴٠۷سوار یه پژو 

 

 #بی_گناه  

 4#پارت_

 #نازی 

 



 

 

 

 مهسان و دلناز هم زود اومدن و مهدیس استارت زد و حرکت کرد!  

 

صدای بهم خوردن دندون هامون تو فضای ماشین پیچیده بود! دلناز که از بین شکاف دو تا صندلی جلویی خودشو تقریبا به  

 بجاری چسبونده بود یهو ارنجش خورد به پام که از درد "اخ" بلندی گفتم!  

 

 شد و با تعجب نگاهم کرد و گفت: چته چرا داد میزنی؟!  دلناز سریع جمع و جور 

 

 _بابا پام سوخته! درست بگیر بشین سر جات دیگه! زدی پامو له کردی! 

 

 دلناز: خب بابا! اعصاب نداریااا 

 

 مهدیس: اینو ولش کن تازه با ولیعهد انگلیس مالقات کرده از اثرات دیدنشه! 

 

 دن! دلناز و مهسان با تعجب نگاهمون میکر 

 

 دلناز: منظورت چیه؟  

 

 مهدیس: به تو چه؟

ی توپی که بهش رفت دلناز سریع خفه شد ما هم از ترس جیکمون در نیومد! مهدیس وقتی رانندگی میکرد بعدم چشم غره

 خیلی عصبی میشد اصال نمیشد باهاش حرف زد! 



 

 مهدیس من و مهسان و رسوند خودمون و خودش رفت تا دلناز رو برسونه! 

 ان در حیاط رو با کلید باز کرد و وارد شدیم! مهس 

 

 دست مهسان رو محکم گرفتم و گفتم: مامان فهمیده رفتیم کوه باید یواشکی بریم تو اتاق! 

 

 مهسان: چی؟ ببینم این سوتی دادن های تو نمیخواد تموم بشه؟ چطوری فهمید؟ میکشتمون!  

 

 _خب شک کرده بود خونه مهدیس نیستیم منم مجبور شدم بگم دیگه! 

 

 مهسان: خب بیا الزم نیست یواشکی بریم به هر حال شب حسابمون رو میرسه!  

 

 ب و لوچه اویزون دنبالش رفتم!بعد گفتن این حرف خودش جلو راه افتاد و منم با ل

 

 #بی_گناه 

 5#پارت_

 #نازی

 

 

 

 همین که وارد خونه شدیم صدای حرف زدن شنیدم! انگار چند نفر داشتن با هم صحبت میکردن! 

 

 مهسان: فکر کنم مهمون داریم!  



 

 لبمو گزیدم: وای حاال من چطوری با این وضع برم باال؟!  

 

 نمیشه!   مهسان: زیاد تابلو نیست کسی متوجه

 

خونه ما طوری بود که برای رفتن به طبقه باال باید از کنار پذیرایی رد میشدی که قشنگ به پله ها دید داشت! مانتوم رو 

 پایین کشیدم و به سمت پله ها رفتم مهسان هم پشت سرم میومد! 

 

 پاورچین پاورچین تونستیم از پله ها بریم باال! وارد اتاقمون شدیم! 

 شیدم و خودمو رو تخت پرت کردم!  نفس عمیقی ک

 

 من: مهمونا کیا بودن؟  

 

 مهسان همونطور که پالتوش رو در میاورد جواب داد: فقط عمه و سهیال رو دیدم! 

 

م رو از داخل کمد برداشتم و رفتم حموم! نگاهی به پام کردم ورم کرده بود! خمیر دندون رو روش  "اهوم" ی گفتم و حوله 

 زدم! اخ اخ.. خیلی میسوخت!  

 

بعد دوش گرفتن از حموم اومدم بیرون معسان رفته پایین! یه شومیز و شلوار کتون پوشیدم و شال سفیدم رو سرم انداختم و  

 م پایین! خودمم رفت

 

 اون روز مامان نتونستم ما رو توبیخ کنه ولی همش بهموم چشم غره می رفت! اخر شب هم که مهمونا رفتن زود جیم شدیم! 

 



 #بی_گناه 

 6#پارت_

 #نازی

 

 

 

ردیف اخر کالس نشسته بودیم و منتظر استاد بودیم تا بیاد و امتحان بگیره! امروژ اخرین امتحان ترم بود بعدش میتونستیم 

 مدرکمون رو بگیریم! 

 ولی مدرک که باید گذاشت تو کوزه ابشو خورد کار که پیدا نمیشه! 

 

 ش کرد!  باالخره استاد محترم که به پاندا معروف بود اومد و برگه ها رو پخ

 حاال منو میگید؟ عین خری که یه فرمول ریاضی گرفتن جلوش و میگن حل کن داشتم به برگه نگاه میکردم! 

 دیروز هم که هیچی نخوندم! 

 

یهو یاد نوشته هایی افتادم که دیشب رو دستم نوشته بودم! نگاهی به استاد انداختم داشت بین دانشجو ها قدم می زد حواسش  

 بهم نبود!  

 نم رو یکم باال زدم و شروع کردم نوشتن جوابای رو دستم!  استی

 

 بعد نوشتن لبخند خبیثی زدم و بعد دادن برگه به استاد از کالس رفتم بیرون! 

 بعد چند دقیقه مهسان و مهدیس و دلناز هم اومدن! 

 

 رفتیم سلف و بعد خریدن شیرکاکائو رو یکی از نیمکت های حیاط دانشگاه نشستیم! 

 



 دلناز: من که برگه سفید تحویل دادم شماها چیکار کردین؟  

 

 من و مهسان همزمان گفتیم: تقلب! 

 

 مهدیس: به به هماهنگی پت و متی!  

 

 روحِ بیشعورت!  زدم پس کلش که اخ گفت! همونطور که گردنشو گرفته بود گفت: ای تو

 

 خواستم یکی دیگه بزنم که سریع عقب کشید: جدیدا دست بزن هم پیدا کردیاا! 

 

 _پس حواست به حرفات باشه یکی دیگه نوش جان نکنی! 

 

 دستشو به معنی برو بابا تکون داد و مشغول خوردن شیرکاکائوش شد!

 

 #بی_گناه 

 7#پارت_

 #نازی

 

 

 

 مهسان*** 

 

 



 

 پشت چراغ قرمز مونده بودم! باید زودتر می رفتم کتابخونه مهدیس منتظرم بود! 

 کالفه با انگشتام روی فرمون ضرب میزدم که یهو صدای تق تق شنیدم! 

 

 با تعجب به شیشه ماشین نگاه کردم که یه دختر بچه داشت اروم بهش مشت میزد!  

 شیشه رو دادم پایین و گفتم: جانم خانم کوچولو!  

 

 صورتشو جمع کرد و زد زیر گریه!

 

 _وا عزیزم چرا گریه میکنی؟ خوبی؟ مامانت کجاست؟  

 

بی توجه به من دهنشو اندازه غار باز کرده بود و عر میزد! چشماش مثل یه خط شده بود و دهنش در حدی باز بود که  

   O_oمیتونستم حلقش رو ببینم! 

 

 اکت کن وسط خیابونه! ت رو س راننده ماشین کناریم داد زد: خانم بچه

 

 یکی دیگه از راننده ها گفت: انسانیت مرده مردم به بچه هم رحم نمیکنن! 

 

 خالصه هر کی یه چیزی می گفت! بابا من بچم کجا بود؟ 

دیدم دارن بد نگاه میکنن لبخند ژکوندی زدم و پیاده شدم و دست بچه رو گرفتم و در عقب رو براش باز کردم و تقریبا 

 و ماشین و در رو بستم و خودمم سوار شدم!  کشیدمش ت

 

 چراغ سبز شد و حرکت کردم! دختره هنوز داشت گریه میکرد!  



 

 از اینه ماشین بهش نگاه کردم و گفتم: عزیزم گریه نکن! مامانت کجاست؟  

 

 _م.. ماما.. مامانمو... گم... کر... کردم!  

 

 بهش لبخند زدم: خب اینکه گریه نداره با هم مامانت رو پیدا میکنیم! 

 

 یهو سرشو باال گرفت و با ذوق گفت: واقعا؟ قول میدی؟  

 

 _اره عزیزم قول میدم! حاال گریه نکن باشه؟  

 

 _باشه

 

 ود دیگه گریه نکرد و منم به سمت کالنتری روندم! تنها کسی که می تونست مادرش رو پیدا کنه پلیس ب

 

 #بی_گناه  

 8#پارت_

 #نازی 

 

 

 باالخره رسیدیم کالنتری! از ماشین پیاده شدم و در عقب رو باز کردم دختره پیاده شد و با تعجب اطرافش رو نگاه کرد!  

 

 _اینجا کجاست؟  



 

 دستشو گرفتم و جواب دادم: اینجا قراره مادرتو پیدا کنن! 

 

 چیزی نگفت و به سمت در ورودی رفتیم و وارد شدیم!  

 صدای داد و بیداد خانواده ها و سرباز هایی که سعی داشتن ارومشون کنن میومد! 

 

 

 یهو دختره کمرمو چسبید و مانتوم رو چنگ زد! 

 ن سرباز های اسلحه به دست ترسیده! اخی البد از این همه سر و صدا و ای

 دستشو گرفتم خواستم ارومش کنم که با صدای یه نفر حرف تو دهنم ماسید! 

 

 _اتفاقی افتاده؟ 

 

 با تعجب سرمو برگردوندم و به کسی که جلوم وایساده بود نگاه کردم! 

 یا حضرت فیل این دیگه کیه؟ دراکوالست؟  

 

 یه مرد با لباس پلیس در حالی اخم عمیقی بین دو ابروش بود رو به روم وایساده بود! 

 ش کامل روم میوفتاد! دختره حق داشت بترسه قدش خیلی بلند بود طوری که اگه یک قدم جلوتر میومد سایه

 

 دوباره گفت: اتفاقی افتاده خانم؟ 

 

 اومدم، اب دهنمو قورت دادم و گفتم: ها؟.... بله! این دختر خانم )دختره رو کشیدم جلو( مادرش رو گم کرده!  به خودم 

 



 _و شما چه نسبتی باهاشون دارید؟  

 

 _خب من.... پشت چراغ قرمز داشت گریه میکرد گفت مادرش رو گم کرده منم اوردمش اینجا!  

 

لحن مهربونی که اصال بهش نمیومد گفت: خب خانم کوچولو اخرین بار مادرت  سرشو تکون داد! جلوی دختره زانو زد و با 

 رو کجا دیدی؟ 

 

دختره که انگار با شنیدن لحن مهربونش ترسش ریخته بود جواب داد: پارک کنار خونمون! مامانم رفت بستنی بخره ولی  

 دیگه برنگشت! 

 

 _خب شماره پدر یا مادرت رو بلدی؟  

 

 م ولی بابام نه!  _اره مال مامانمو بلد

 

 _خیله خب پس با من بیا تا به مامانت زنگ بزنیم و بگیم بیاد دنبالت باشه؟ 

 

 _باشه

 

 دست دختره رو گرفت و بعد رو به من گفت: شما دیگه میتونید برید خانم!

 

سوار ماشین شدم و به ای نداشتم و موندنم بی فایده بود پس سرمو تکون دادم و از کالنتری اومدم بیرون و خب کار دیگه

 سمت کتابخونه رفتم!

 



 #بی_گناه  

  9#پارت_

 #نازی 

 

 

 

 

رسیدم کتابخونه! مهدیس با دیدنم دستشو برام تکون داد! رفتم سمتش، با دیدن مستانه که کنار مهدیس نشسته بود با تعجب  

 پرسیدم: تو اینجا چیکار میکنی؟ 

 

 زد گفت بیام کارم داره االنم یه ساعته نشستم ولی هنوز کارشو نگفته! مستانه: منم میخواستم همینو بپرسم! مهدیس زنگ 

 

 مهدیس: منتظر بودم مهسان هم بیاد با هر دو تاتون کار داشتم! ببینم تو کجا بودی قرار بود یه ساعت پیش بیایی هااا!؟  

 

 م رفت! روی صندلی رو به رویی مستانه نشستم و گفتم: نپرسید! بخاطر یه بچه تو خیابون ابرو

 

 مستانه با خنده گفت: چی شد مگه؟  

 

 ماجرا رو براشون تعریف کردم! هر دو تاشون زدن زیر خنده حاال نخند و کی بخند! 

 فقط من موندم کجاش خنده داره؟ شاید من پیاز داغش رو زیاد کرده بودم! 

 

 خفه شین االن بیرونمون میکنن!  دیدم مسئول کتابخونه داره به سمتمون میاد اروم یه مشت رو میز زدم و گفتم: 

 



هر دو با دیدن جناب مسئول کتابخونه خفه شدن و لبخند مسخره ای تحویلش دادن! اونم سرشو به نشونه تأسف تکون و  

 برگشت پشت میزش! البد االن با خودش میگه این اسکل ها کجاشون به کتاب خون ها میخوره؟ 

 

 من: ابرومون رو بردین شما دو تا! خب مهدیس کارتو بگو؟ 

 

 ع و جور کرد و گفتم: خب خواستم بیایین اینجا تا سه تایی بریم گردش دوستانه!  مهدیس خودش رو جم

 

 من و مستانه: گردش دوستانه؟  

 

 مهدیس با خنده گفت: هماهنگی خواهرانه! اره خب مگه چیه بعد مدت ها هوس بیرون رفتن به سرم زده گفتم با شماها برم! 

 

 له خب بریم! به همدیگه نگاه کردیم و باز با هم گفتیم: خی

 

اون روز مهدیس ما رو به چهار تا پاساژ برد و مجبورمون کرد کلی لباس پرو کنیم اما هیچکدوم مورد پسندش نبود! حاال 

انگار نه انگار قراره ما لباسا رو بپوشیم! باالخره بعد سه ساعت و نیم گشتن تو پاساژ ها مهدیس دو تا ماکسی بلند پیدا کرد و 

یم! بعدش ما رو برد ارایشگاه دو ساعت داشتیم زیر دست ارایشگر عذاب می کشیدیم و باالخره ساعت  محبورمون کرد بخر 

هشت شب مهدیس ما رو برد خونه مون! کل روز همش تلفنش رو چک میکرد و تو ماشین هم مدام داشت با یکی حرف  

 میزد خالصه که خیلی مشکوک میزد! 

 

 اتون رو بپوشین بیایین بریم! جلو خونه ما ترمز کرد و گفت: برید لباس 

 

 هر دو تامون با تعجب گفتیم: کجا؟؟ 

 



 _دوستم زنگ زد گفت خونه شون پارتی دارن من هم دعوت کرد و گفت میتونم سه نفر با خودم بیارم! 

 

 مستانه اخم کرد: من که نمیام خسته شدم بابا کل روز عین عروسک کوکی ما رو دنبال خودت کشیدی! 

 

 م!  من: منم نمیام خیلی خسته

 

 مهدیس: شماها غلط می کنین نمیایین! زود باشین لطفا بخاطر من! 

 

 د برگردیم!  چنان مظلوم این حرف رو زد که دلم نیومد نه بگم اما مستانه گفت: به شرط اینکه زو

 

 مهدیس لبخند مشکوکی زد و گفت: قبوله

 

 #بی_گناه  

 10#پارت_

 #نازی 

 

 

 

پیاده شدیم و رفتیم تو خونه و بعد پوشیدن لباس هایی که خریده بودیم برگشتیم و سوار ماشین شدیم! مهدیس بی حرف حرکت  

 کرد! 

 برام خیلی عجیب بود که مامان و بابا رو تو خونه ندیدم! به این زودی که نمی خوابیدن!  

 

 من: میگم خونه دوستت کجاست؟  



 

 ش نیست! خارج از شهره! _مهمونی تو خونه 

 

 مستانه: وایسا ببینم چی چیو خارج از شهِر؟ اقا من پشیمون شدم نمیام! 

 

 میگردیم قول میدم!  مهدیس: زیاد دور نیستااا درضمن زود بر 

 

 مستانه: به مامان هم که نگفتیم!  

 

 مهدیس: تو واسه مهمونی رفتن هم از مامانت اجازه میگیری؟ 

 

 مستانه چشم غره ای بهش رفت و گفت: اره مشکلیه؟ 

 

 مهدیس: نه بابا چرا عصبانی میشی؟!  

 

 مستانه حرفی نزد و مهدیس به رانندگیش ادامه داد!  

 بعد یه ساعت از شهر خارج شدیم!  

 

 من: پس چرا نمیرسیم؟  

 

 مهدیس: رسیدیم!  

 



با تعجب به اطرافم نگاه کردم! یه ویالی بزرگ سمت چپمون بود و کلی ماشین مختلف هم جلوش بودن! مهدیس ماشین رو 

 پارک کرد و پیاده شدیم! 

 

 مستانه: عجب جایِی! 

 

 د و همین باعث می شد بیشتر بترسم!  هیچ نوری از پنجره ها به چشم نمی خور 

 دنبال مهدیس وارد ویال شدیم جلو در یه خانمی مانتو و شالمون رو گرفت و گفت بریم طبقه باال!  

 

مهدیس جلو می رفت و ما هم مثل جوجه ادرک هایی که دنبال مادرشون بودن دنبال مهدیس می رفتیم! پس باال رفتن از پله  

 ما هیچ نوری اونجا نبود! همه جا تاریک بود و حتی صدای موزیک هم به گوش نمی رسید! ها وارد طبقه باال شدیم ا

 

 من: مه.. مهدیس بیا برگردیم اینجا شبیه خونه ارواحِ تا ویالی مهمونی! 

 

 صدایی از مهدیس نیومد ولی صدای مستانه رو شنیدم که مهدیس رو صدا میزد!

 

 #بی_گناه  

 11#پارت_

 #نازی 

 

 

 

 لرزون ناشی از ترس گفتم: مس.. مستانه!  با صدایی 

 



 قبل اینکه جوابی از جانب مستانه بشنوم یهو همه جا روشن شد و صدای موزیک کر کننده ای در فضا پیچید!  

 با چشمای درشت از تعجب به کسایی که با جیغ به سمتم میومدن نگاه کردم! 

 خدایا ارواح هم اینقدر خوشگل و شیک و پوش؟ 

 همشون لباس های خیلی خوشگل و رنگا رنگ پوشیده بودن و ارایش غلیظ داشتن!  

 

 نگاه کردم! اونم مثل من تعجب کرده بود! با تکون های یه نفر به خودم اومدم و سؤالی به مستانه ای که داشت تکونم می داد 

 

 یهو مهدیس داد زد: تولدتون مبارک دوقلو های دیوونه!  

 

 جاااان؟ تولد؟ خدا جون اینا ما رو سورپرایز کردن؟ خلل خالق!  

 خودمم یادم نبود امروز تولدمونه! از خوشحالی اشک تو چشمام جمع شد! 

 

 بعد هم مامان و بابا به سمتمون اومدن! مهدیس و دلناز بغلمون کردن و تبریک گفتن 

 مامان هر دو تامون رو بغل کرد و گفت: تولدتون مبارک عزیزای مادر!  

 

 بابا هم بغلمون کرد و گفت: تولد دخترای گلم مبارک!  

 

 مامان دستشو پشتمون گذاشت و به سمت میزی که باالی سالن قرار داشت برد!  

 روی میز یه کیک بزرگ بود که به التین روش نوشته بود "تولدتون مبارک دو قلوهای دیوونه"  

 

 مستانه: وای خودمم فراموش کرده بود امروز چه روزیه شما چطوری یادتون مونده؟  

 



 24کنین دیگه مهدیس: خیر سرمون دوستاتونیم! ما یادمون نمونه کی براتون تولد بگیره؟! حاال زود باشین شمع هارو فوت 

 سالتون میشه! 

 

 با خنده خواستیم شمع ها رو فوت کنیم که دلناز داد زد: نـــــــــــههههه! 

 

 همه با تعجب نگاهش کردن لبخندی زد و گفت: خب اول ارزو کنید! 

 

هم شمع ها رو فوت  خندیدیم و چشمامونو بستیم ارزو کردم که امسال با مدرکم بتونم یه کار خوب پیدا کنم بعد هم هر دو با 

کردیم! همه دست زدن و یکی یکی جلو می اومدن و بهمون تبریک می گفتن و کادو هاشون رو روی میز کناریمون  

 میذاشتن! 

 

 یه ربع گذشت و دیجی اهنگ شادی پخش کرد! همه مهمونا ریختن وسط و شروع کردن رقصیدن!  

 

 دلناز به سمتمون اومد دستامونو گرفت و گفت: برید وسط مثال تولد شماست هااا!!  

 

 من: نه من خجالت میکشم 

 

 دلناز با اخم گفت: اِ برو ببینم خجالت میکشه!  

 

 در اخر مجبورم کردن برم وسط!  هر چقدر تقال کردم جواب نداد و 

 مستانه که خیلی خوب داشت قر تو کمرشو خالی میکرد ولی من فقط هر از گاهی تکون میخوردم! 

 

 مستانه دستمو گرفت و داد زد: برقص دیگه همه دارن نگامون میکنن! 



 

 مثل خودش داد زدم: من نمیتونم خجالتم میشه بخدا!  

 

 هیچوقت نفهمیدم این خجالتت از کجا اب میخوره! حاال یه تکونی بخور ابرومون نره! _اوووف تو این بیست و چهار سال 

 

اروم اروم شروع کردم به رقصیدن! کم کم گرم شدم و دیگه بدون خجالت کشیدن راحت می رقصیدم و مستانه و مهدیس و 

 دلناز هم همراهیم میکردن!

 

 #بی_گناه 

 12#پارت_

 #نازی

 

 

 

 هم رقصیدیم که دیگه خسته شدم و رفتم نشستم، مستانه هم چند دقیقه بعد اومد و کنارم نشست! چند تا اهنگ رو پشت سر 

 هر دو تامون عین خر عرق کرده بودیم! 

 

 مستانه: اوووف دیگه تا سه هفته الزم نیست ورزش کنم!  

 

 _رقص چه ربطی به ورزش داره؟  

 

 مستانه: ربطش اینه که انقدر که تو رقصیدن تکون خوردم که رسماً دو کیلو کم کردم پس دیگه نیازی به ورزش نیست! 

 



 با خنده نگاهش کردم! الغر مردنی تر از این حرف ها بود! 

 

دم که کلی مأمور  با صدای یکی که داد می زد: پلیس... پلیس اومده...! با تعجب سرم رو برگردوندم و به در ورودی نگاه کر 

 پلیس با لباس های نظامی وارد سالن شدند!  

 

 مستانه دستم رو کشید و گفت: بدو بریم... زود باش!  

 

ش به خودم اومدم و دستشو گرفتم و هر دو به سمت اتاق هایی متعجب نگاهش کردم که با دیدن چهره نگران و رنگ پریده

 پوشیده بودیم!  که ته سالن بودن رفتیم! حتی مانتو و شال هم ن

 

 اخه پلیس دیگه از کجا پیداش شد؟ گند زدن به تولدمون! 

 جمعیت مهمونا پراکنده شده بود و هر کس به سمتی فرار می کرد و پلیس ها هم هر کی دم دستشون بود رو دستبند میزدن!  

 شد!   داشتیم میون اون جمعیت تقریبا به سمت اتاق ها می دویدیم که دست مستانه از دستم خارج

 با ترس وایسادم و سمت چپ و راستم رو نگاه کردم! ندیدمش! وای خدا گُِمش کردم!  

 حاال چطوری تو این هیاهو پیداش کنم اخه! 

 

با حس شئ سردی روی مچ دستم با تعجب دستم رو نگاه کردم! یه خانم با چادر ملی که معلوم بود پلیسه داشت بهم دستبند 

 میزد! 

 مو عقب کشیدم اما ول نکرد با اخم رو بهم گفت: جیغ جیغ نکن راه بیوفت!  جیغ خفیفی زدم و دست

 

 دستبند رو گرفت و تقریبا منو دنبال خودش کشید! پشت سرم رو نگاه میکردم و با چشم دنبال مستانه بودن اما نمی دیدمش! 

 خدایا خودت کمکش کن گیر نیوفته! 

 



ویال بیرون اومدیم و سوار ماشین پلیس شدیم! اون خانم پلیس کنارم نشسته   انقدر حواسم پرت بود که متوجه نشدم کی از اون

 بود و با اخم بهم زل زده بود! یه جوری نگاه می کرد انگار گناه کبیر کردم!  

 

 _خانم.. خواهرمم اونجا بود شما می دونید االن کجاست؟  

 

 _من از کجا بدونم خواهر تو کیه؟! 

 

اعصاب نداشت پس دیگه حرفی نزدم! نیم ساعت بعد ماشین راه افتاد! تو تموم مسیر نگران مستانه بودم که اصال نفهمیدم کی  

 رسیدیم اداره آگاهی! 

 

 #بی_گناه  

 13#پارت_

 #نازی 

 

 

 

 بیرون و به سمت در ورودی اداره برد!  وقتی ماشین توقف کرد همون خانم بازوم رو گرفت و از ماشین کشیدم 

همین که از در وارد شدیم چشمم به دو تا خانمی خورد که با اخم وایساده بودن و به دخترایی که دستگیر شده بودن چادر می  

 دادن! 

نبود که نبود! اگه  شون دنبال مستانه گشتم اما دخترا گریه می کردن و اون خانم ها به زور چادر رو سرشون میکردن! از بین

نیست پس ممکنه نگرفته باشنش! از این فکر لبخند اومد رو لبم اما با دیدن دختر موطالیی و چشم آبی که با یه متر فاصله 

 ازم در حالی که چادر رو سرش بود ایستاده بود لبخندم زود رنگ باخت! اون مستانه بود!

 



ادر رو از دست یکی از خانم ها گرفتم و سرم کردن! با پوزخند نگاهم با کشیده شدنم توسط خانم پلیس به خودم اومدم و چ

 میکردن! ای بابا ادم که نکشتم! 

 

 همه دخترا به عالوه خودم رو جمع کردن و به یه سلول کوچیک بردن!

 بعضی از دخترا گریه میکردن، بعضیا داشتن از شدت بی خوابی بی هوش می شدن و بعضی ها هم عین خیالشون نبود که

 االن تو بازداشتگاه هستن!

 

 دستم توسط یه نفر گرفته شد، جا خوردم و با تعجب نگاهش کردم که با دیدن مستانه نفسمو دادم بیرون!

 

 اروم لب زد: خوبی؟ 

 

 _نه..مستانه حاال...حاال چی میشه؟ 

 

 _اروم باش بابا بابا سند میذاره ولمون میکنن! 

 

 باشنش!_البته با فرض اینکه نگرفته  

 

 _نگرفتن خودن دیدم با مامان از ویال رفتن بیرون! به زودی میان سروقتمون و ازادمون میکنن! 

 

 _مطمئنی؟

 

 _اره بابا!  

 



خیلی استرس داشتم! حرف های مستانه هم ارومم نکرده بود! یه شب....فقط یه شب خواستیم خوش باشیم که اونم به فنا 

 رفت...! 

 

بودیم و حرفی نمیزدیم! با باز شدن در نور به چشمام خورد و باعث شد ببندمشون! بعد چند بار  کنار هم کنج دیوار نشسته 

 پلک زدن چشمام به نور عادت کرد و بازشون کردم! 

 

 دو تا خانم جلوی در وایساده بودن، یکیشون گفت: بیایین بیرون! 

 

 #بی_گناه 

 14#پارت_

 #نازی 

 

 

 

 ت زیادش باعث می شد منم اروم بگیرم و بهش تکیه کنم!  دست مستانه رو محکم فشردم! همیشه شجاع 

با هم از جامون بلند شدیم و به سمت در رفتیم! از درگاه خارج شدیم، بقیه دخترا هم بیرون اومدن و دنبال همون دو تا خانم  

د اتاقی می شدن که  رفتیم راهرو که پر صندلی بود! هممون رو یکی از صندلی ها نشسته بودیم و نوبتی دو نفر دو نفر وار 

 وسط راهرو بود! 

 

 از استرس مدام پام رو روی زمین می کوبیدم! مستانه اروم بود اما نگرانی تو چشماش بیداد میکرد! 

 

 به تابلوی کوچیکی که کنار در اتاق نصب شده بود نگاه کردم "سرگرد رادوین پناهی" 

 باید خیلی وحشتناک باشه! کال از نظر من پلیس جماعت وحشتناک بودن! همیشه ازشون میترسیدم!  



 

 باالخره اسممون رو گفتن: مستانه ساالری و مهسان ساالری!  

 

 برای اولین بار از شنیدن اسم خودم ترس تمام وجودم رو فرا گرفت! 

 داد و با قدم های لرزون به سمت اتاق سرگرد رفتیم مستانه دستمو کشید و مجبور شدم وایسم! اب دهنمو قورت 

 

 در باز بود و وارد شدیم! اتاق ساده ای بود، کنار پنجره مردی پشت میز بزرگی در حالی که سرش پایین بود نشسته بود!  

 یه اقایی هم کنارش وایساده بود رو بهمون با اخم گفت: بشینید!  

 

ز بزرگ بود نشستیم! قلبم تند تند میزد، از استرس بود! همش به خودم تشر  روی صندلی های مشکی رنگی که جلوی اون می

 میزدم: اروم باش دختر اعدامت که نمیکنن! االن بابا میاد سند میذازه! اروم باش! 

 

 اما اروم نمیشدم! دست خودم نبود نمی تونستم اروم باشم!  

 ینه! خیره بودم به همون مرد که پشت میز نشسته بود! حتما سرگرد ا

 

 باالخره سرش رو بلند کرد و نگاه من با دیدنش رنگ تعجب گرفت! خودش بود با همون چشمای عسلیی و همون اخم غلیظ! 

 اونم با تعجب نگاهم میکرد اما کم کم نگاهش رنگ تمسخر گرفت و پوزخند محوی روی لب هاش نمایان شد! 

 

 با همون صدای خش دار پرسید: اسم؟ 

 

 مه..مهسان..سا...ساالری! با ترس جواب دادم:

 مستانه هم با صدایی که رگه های ترس و استرس توش پیدا بود گفت: مس..مستانه ساالری!

 



 _نسبتتون چیه؟

 

 چشمام تا اخرین حد ممکن گشاد شد! با این همه شباهتی که ما داریم نفهمید خواهریم؟ خدایی نفهمید؟  

 

 حیرت زده گفتم: خواهریم!

 

 داد: کسی هست که بهش زنگ بزنید و بیا  اینجا؟سرشو تکون 

 

 مستانه: ب..بله پدرمون!

 

 _شمارشون رو بفرمائید!

 

 .......0915مستانه: 

 

شماره رو زد و گوشِی تلفن رو روی گوشش گذاشت! بعد چند دقیقه حرف زدن با بابا قطع کرد و رو بهمون گفت: به زودی  

 میاد!

 

و ما همونطور نشسته بودیم! دخترا دو تا دو تا میومدن، بعضی هاشون تا صبح تو  اون به زودی یک ساعت طول کشید 

 بازداشتگاه میموندن و بعضی ها هم پدر و مادرشون میومدن دنبالشون!

 

 #بی_گناه 

 15#پارت_

 #نازی



 

 

 

 باالخره بابا اومد و سند گذاشت و کلی با جناب سرهنگ حرف زد تا اجازه مرخصی دادن و رفتیم خونه! 

 

حاال دیگه استرس نداشتم ولی اعصابم خیلی خورد بود! دقیقا روز تولدمون باید اینجوری میشد؟ دلم می خواست یجوری حال  

 این سرگرد رو بگیرم!

 

 کردیم و رو تخت هامون دراز کشیدیم!  شب دوش گرفتیم و ارایش مون رو پاک 

 هی از این پهلو به پهلو میشدم ولی خوابم نمیبرد!  

 

 به مستانه نگاه کردم اونم مثل خودم داشت زیر پتو وول میخورد! 

 یهو سیخ سر جاش نشست و گفت: یافتم... یافتم!  

 

 با تعجب رو بهش گفتم: چیو یافتی نصف شبی؟  

 

 _قیافه این سرگرِد خیلی برام اشنا بود ولی هر چقدر فکر میکردم یادم نمیومد کجا دیدمش ولی االن فهمیدم! 

 

 _خب کجا دیدیش؟  

 

 _هیجا! 

 

 الف نمونیم! _خسته نباشی! بگیر بخواب از فردا باید بگردیم دنبال کار این همه درس خوندیم اخرش بیکار و ع



 

 _خب خب میگردیم! این سرگرد شبیه همون پسری بود که هفته پیش که رفتیم کوه بهش خوردم!  

 

 نمیفهمیدم درباره کی حرف میزنه! با تعجب پرسیدم: کدوم پسر؟  

 

 _همون ولیعهد انگلیس دیگه!  

 

 چشمام از فرط تعجب گرد شد! چی داشت می گفت؟  

 

 به سرت دیگه داری پرت و پال میگی!  _بخواب بخواب که بی خوابی زده

 

_بابا راست میگم! یادت نیست اون روز خوردم به یه پسر نسکافه ها ریختن روم؟ اه یادم رفته بود بهت بگم این سرگرِد شبیه 

 همون پسر بود! 

 

 ابروهامو باال دادم و گفتم: آها!  

 

 گار جن دیدی؟  _ببینم تو چرا وقتی رفتیم تو اتاقش جوری نگاهش میکردی که ان

 

خندیدم و گفتم: یادته صبح گفتم یه دختر بچه رو بردم کالنتری مامانش رو پیدا کنن اونجا یه نردبون اخمو دیدم؟ این همون 

 بود! 

 

 _نــــــــه! ببین من یه جایی خوندم اگه دو نفر سه بار اتفاقی همدیگه رو ببینن یعنی.....  

 



 ش کامل بشه بالشت رو پرت کردم به سمتش که خورد به سرش!  قبل اینکه جمله 

 

 ت رو پیدا کردی اونوقت عین.....  غرید: بیشعور نفهم! نیمه گمشده

 

 _میبندی یا خودم زحمتش رو بکشم؟ 

 

 رد! چیزی نگفت و بالشتم رو برام پرت کرد، گذاشتمش زیر سرم و انقدر وول خوردم تا باالخره خوابم ب

 

 #بی_گناه  

 16#پارت_

 #نازی 

 

 

 

 مستانه***

 

 

دو ماه مثل برق و باد گذشت و من هنوز درک نکردم زمان چقدر زود میگذره! مهسان که همیشه میگه دلیلش اینه که من از 

به سمتم   ِت ولی هر بار یه چیزیتو این دو ماه رو مخ مهسان کار کردم که بابا این یارو سرگرد نیمه گمشدزندگی پرتم! 

پرت میکنه! آخرین دفعه قابلمه رو پرتاب کرد که خداروشکر بهم نخورد و باعث شد گلدون کریستالی مامان بشکنه! تصمیم 

گرفتم برای حفظ جونم هم که شده دیگه باهاش در رابطه با این موضوع حرف نزنم! البته یه درصد هم فکر نکنید که  

وباره اون سرگرد دو ندیدیم! با دو بار دیدار هم که نمیشه چیزی گفت! تو این دو ماه  ترسیدم، نه نه اصال اینطور نیست اخه د

ی کارِی ندارن و تازه درسشون تموم شده کار میده؟ دیگه قید  کلی دنبال کار گشتیم اما اخه کی به دو تا دختر که هیچ سابقه



حبس کنیم و صبح تا شب بشوریم و بسابیم، نه نه هر کار رو زدیم و خونه نشین شدیم، البته نه اینکه خودمون رو تو خونه 

 روز با مهدیس و دلناز بیرون ول می گشتیم!  

 

امروز هم نشسته بودیم جلو تلویزیون و خندوانه نگاه میکردیم! من اخرش نفهمیدم چرا اسم این برنامه رو گذاشتن خندوانه؟ 

 یگرفت! نوچ نوچ اصال درک نمیکردم!  من که اصال خندم نمی گرفت ولی مهسان از خنده مبل رو گاز م

 

کردن از داخل ظرف  دهنش رو اندازه غاز باز کرده بود و هر هر می خندید! سری از روی تأسف تکون دادم و یه مشت پاپ 

 شو چپوندم تو دهنش! برداشتم و همه

 

رو می جوید! به نظرم مردم ازاری  کردن ها  با چشمای از حدقه در اومده نگام کرد! حاال من میخندیدم و مهسان به زور پاپ

 خیلی سرگرم کننده تر از این برنامه های تلویزیونیه!  

 

ش رو زدم! چند دقیقه بعد دلناز شاد و شنگول درحالی که کیف بزرگش رو به زور  صدای ایفون اومد! بلند شدم و رفتم دکمه

 دنبال خودش میکشید وارد خونه شد و با صدای بلند داد زد: سالم بر دوقلوهای دیوونه!  

 

 من: علیک سالم بر دیوانه سیاه سوخته! 

 

 ت هم نداری!  اخم کرد و گفت: نوچ نوچ لیاق

 

 من: باز چیکار داری اینورا پیدات شده؟ 

 

رو به مهسان که دهنشو گرفته بود گفت: اه اه این خواهر تو به کی رفته اینقدر بی شعور و بی لیاقت شده؟ خوبه گفتن مهمون  

 حبیب خداست! 



 

 #بی_گناه  

 17#پارت_

 #نازی 

 

 

 

فت: اینو ولش کن از بچگی همینطوری بی تربیت بود! بیا پیش مهسان پاپ کردن هایی که جویده بود رو قورت داد و گ

 خودم!  

 

 دلناز رفت کنار مهسان نشست! شکلکی براشون در اوردم و رفتم سراغ گوشیم!  

داشتم تو انستاگرام میچرخیدم و تو زندگی مردم فضولی میکردم که توجهم به دلناز جلب شد! یه روزنامه گرفته بود دستش و  

میزد: ببین اینجا نوشته دو تا طراح تازه کار و مجرد برای طراحی لباس میخوان! حقوقش هم عالیه! این برای  بلند بلند حرف

 تو و مهسان فرصت خوبیه! 

 

 گوشی رو انداختم کنار و سریع پریدم رو مبل و روزنامه رو از دستش چنگ زدم و با دقت نگاه کردم!  

 

عصر به جز جمعه ها!  4صبح الی  9"به دو طراح تازه کاِر خالق، جوان و مجرد نیازمندیم، حقوق ماهی......! شرایط کار 

 باس پناه!"شماره تماس......... شرکت طراحی ل  آدرس خیابان......... 

 

 خدا جون حاال که قید کار کردن رو زدم باید کار به این خوبی گیرم بیاد؟ 

 دیگه واقعا ایمان اوردم که خدا ممکنه بعضی ارزوهامون رو دیر براورده کنه اما باالخره میکنه!  

 



 دلناز روزنامه رو ازم گرفت و گفت: تو بکش کنار باهات قهرم! 

 

 ی استخونیش رو ماچ کردم و گفتم: حاال اشتی؟ گونه 

 

 ش گذاشت و گفت: باید فکر کنم! ش رو روی اون یکی گونه انگشت اشاره

 

 ش رو هم بوس کردم! خندید و گفت: آشتی! حاال میزین برای مصاحبه؟  اون گونه 

 

 ا کار به این خوبی کی رد میکنه اخه؟! مهسان: حتم

 

 من: اوووف بابا بیکاری خیلی حال میده هااا شاغل بشیم وقت سر خاروندن هم پیدا نمی کنیم!  

 

 ست، پس فردا میریم!  مهسان: تنبل! فردا که جمعه

 

 ش رو جلوم گرفت و گفت: بهونه بی بهونه!  دهنمو باز کردم تا حرفی بزنم که انگشت اشاره

 

 ه این ترتیب قرار شد پس فردا که میشد شنبه بریم برای مصاحبه تا ببینیم چی میشه! ب

از خدام بود که استخدام نشیم واقعا حوصله کار کردن نداشتم یا به عبارتی بخور و بخواب رو بیشتر دوست داشتم!) مدیونید 

 م( اگه فکر کنید پررو و تنبل و دیوونه 

 

موند و کلی از دوران دانشگاه گفتیم و خندیدیم و اخر شب هم خواستیم شام درست کنیم که   اون روز دلناز تا شب پیشمون

چون اشپزهای خیلی ماهری هستیم گند زدیم به یخچال و اشپزخونه و اخرشم مجبور شدیم همه جا رو جمع و جور کنیم و از 



مامان خونه بود دارمون میزد با گندی که   بیرون غذا سفارش بدیم! مامان و بابا خونه دوستشون دعوت بودن وگرنه اگه

 زدیم!  

 بعد خوردن شام دلناز خداحافظی کرد و رفت و ما هم گرفتیم خوابیدیم! 

 

 #بی_گناه 

 18#پارت_

 #نازی

 

 

 

 

 

 امروز شنبه بود و باید می رفتیم برای استخدام! مهسان از دیشب استرس گرفته بود و داشت رو اعصاب من رژه می رفت!  

اخه استرس دیگه برای چی؟ میریم چند تا سؤال میپرسن جواب میدیم بر میگردیم خونه دیگه! واقعا هیچوقت نتونستم درکش 

 کنم! 

 

 به مهسان که داشت ارایش میکرد نگاه میکردم!  االنم حاضر و اماده وایساده بودم و 

 رژ اجریش رو روی میز توالت گذاشت و لباشو روی هم مالید و شالش رو مرتب کرد!  

 

 چشمامو تو حدقه چرخوندم و پامو رو زمین کوبیدم و گفتم: بخدا خوشگلی! بیا بریم دیگه! 

 

 م میکنی؟ اومدم دیگه!  برگشت سمتم و با اخم گفت: خودم کم استرس دارم تو هم هی هل

 



 با هم از اتاق خارج شدیم و به سمت پله ها رفتیم! مثل همیشه از نرده کنار پله ها سر خوردم!  

 

مامان مالقه به دست با اخم دم اشپزخونه وایساده بود و نگاهم میکرد: مستانه چند دفعه گفتم مثل ادم بیا پایین؟! خدایی نکرده 

 میوفتی دست و پات میشکنه!  

 

لپش رو بوسیدم و گفتم: مادر من فرشته ها که ادم نمیشن ولی چشم چون شما میگی من از این به بعد مثل بالنسبت ادم میام 

 پایین!  

 

 منو از خودش دور کرد و گفت: خیله خب بسه بیا برو دیرتون میشه! 

 

تماس بابا برامون خریده بود شدیم و پیش به  مون که بعد کلی الآلبالویی 206خداحافظی کردم و با مهسان رفتیم حیاط و سوار 

 سوی شرکت پناهنده ها!)اسمو حال کردین؟ از پناه تبدیل شد به پناهنده! لقب خودساز(  

 

باالخره بعد کلی بوق بوق کردن تو ترافیک رسیدیم شرکت! با بدبختی جا پارک پیدا کردم و بعد پارک کردن ماشین پیاده 

 رفتیم!   شدیم و به سمت در ورودی شرکت

 

وارد شدیم! سمت راستمون دو تا میز بود که دو تا خانم پشتشون نشسته بودن و با هم حرف میزدن، سمت چپ هم اسانسور  

 بود! 

 حاال کدوم طبقه بریم؟ 

 

 مهسان رفت سمت اون دو تا خانم و یه چیزی بهشون گفت و برگشت پیشم و گفت: باید بریم طبقه چهارم! 

 



در اسانسور باز شد و وارد شدیم و کلید طبقه چهار رو زدم! مهسان که از استرس همش پاش رو به زمین می کوبید! این 

 حرکتش خیلی رو مخم بود!  

 

 گفتم: اتقدر پاتو نکوب رو زمین! 

 

 _نمیتونم خیلی استرس دارم مستانه!  

 

 _میدون جنگ که نمیخواهیم بریم اروم باش! 

 

 نفس عمیقی کشید و به تصویر خودش در بدنه  اسانسور خیره شد! 

 باالخره اسانسور در طبقه چهار ایستاد و اومدیم بیرون! 

 

نفر نشسته بودن و چند نفر هم در حالی که  جلومون یه سالن بزرگ بود که دو طرفش کلی میز بود و پشت هر میز یک یا دو

 پوشه های مختلفی دستشون بود اینور و اونور می رفتن!

 

 #بی_گناه  

 19#پارت_

 #نازی 

 

 

 

 احتمال می دادم میز منشی ته سالن  باشه! رفتیم ته سالن و جلوی اخرین میز وایسادیم!  

 منشی سرش پایین بود و داشت یه چیزی مینوشت! 



 

 گفتم: سالم ما برای اگهی استخدام اومدیم!  

 

سرشو باال گرفت و با دیدن ما چشماش از تعجب گرد شد! دیگه به این تعجب کردن ها عادت کرده بودیم! دوقلو بودیم و  

 شباهت زیادی داشتیم طوری که وقتی کسی ما رو میدید فکر می کرد همزادیم! 

 

 دیدم بنده خدا خشکش زده دستمو جلوی صورتش تموم دادم و گفتم: الو... خانم؟ 

 

 اومد لبخند زد و گفت: شما دوقلویین؟  به خودش

 

 اخه اینم پرسیدن داره؟ خدایی با این همه شباهتی که ما داریم نفهمیده؟ 

 

 مهسان: بله! خب همونطور که خواهرم گفت برای اگهی استخدام مزاحم شدیم!  

 

 منشی: بله لطفا صبر کنید تا به اقای رئیس اطالع بدم!  

 

ره ای گرفت و گفت: قربان دو خانم برای اگهی استخدامی که دادیم اومدن! بفرستمشون  بعد تلفن رو برداشت و یه شما

 داخل؟..... بله چشم!  

 

تلفن رو سر جاش گذاشت و رو بهمون گفت: اتاق آقای رئیس )با دستش به سمت چپ که دیگه ته ته سالن بود اشاره کرد(  

 اونجاست!  

 

 رفتیم! دیگه منم استرس گرفته بودم!    زیر لب تشکری کردیم و به سمت اتاق مورد نظر 



 نفس عمیقی کشیدم و سعی کردم اروم باشم!  

 

 چند تقه به در اتاق زدم با صدای بفرمائیدی که به گوشم خورد در رو باز کردم و وارد شدم مهسان هم پشت سرم اومد داخل!  

 

ی که سمت چپ اتاق قرار داشت کنار هم  اولین چیزی که توجهم رو جلب کرد دو تا پسری بودن که روی مبل سه نفره ا

 نشسته بودن! 

 چشمام از دیدنشون گرد شد! یکیشون اونی بود که تو کوه بهش خوردم و اون یکی هم همون جناب سرگرد اخمو بود!  

 اونا هم از دیدن ما تعجب کردن، کم کم یه پوزخند رو لبای سرگرد نقش بست که اصال خوشم نیومد! انگار داشت با نگاهش

 مسخرمون میکرد!  

 

 اخم کردم و با مهسان روی مبلی که رو به روی اون دو تا بود نشستیم! 

 

 مردی میانسالی که پشت میز بزرگی نشسته بود گفت: خوش اومدید! مدارکتون رو لطف می کنید بدید؟! 

 

 کوله ام رو باز کردم و مدارکم به همراه چند طرحی که دیشب با مهسان کشیده بودیم رو دراوردم و روی میزش گذاشتم!  

برداشتشون و با دقت نگاه کرد بعد گفت: واقعا تحسین برانگیِز! استعداد زیادی دارید خانم ها! فردا باهاتون تماس میگیرم و 

 گم! م رو درمورد استخدامتون مینظر قطعی

 

 مهسان: بله ممنون! با اجازه

 

 بلند شدیم و خواستیم بریم که با صداش متوقف شدیم: شما دوقلو هستید؟ 

 

 من: مشخصه!  



 

 مهسان نیشگومی از پهلوم گرفت و گفت: بله دوقلو هستیم! با اجازه! 

 

 مدیر عامل: به سالمت!  

 

 ین گرم بزنتت مهسان زدی ناکارم کردی بیشعور!  از اتاقش اومدیم بیرون پهلوم رو چسبیدم و گفتم: خدا به زم

 

_حقته! این چه طرز صحبت کردنه! مشخصه یعنی چی؟ غیر مستقیم به طرف گفتی "خنگ خدا با این شباهت هنوز نفهمیدی  

 که میپرسی"؟ 

 

 _خب راست گفتم دیگه! 

 

 سری از روی تأسف تکون داد!  

 

 حوصله خونه رو نداشتم پس گفتم: نظرت چیه بریم خرید؟   از شرکت اومدیم بیرون و سوار ماشین شدیم! اصال

 

 مهسان که عشِق خرید بود و هیچوقت روش نه نمیاورد سریع قبول کرد!  

اون روز کلی تو پاساژ ها گشتیم و کلی لباس و خرت و پرت خریدیم! رستوران رفتیم! یه ناهار خوشمزه خوردیم! کتاب  

 صر برگشتیم خونه! خریدیم! ارایشگاه رفتیم! و باالخره ع

 

 #بی_گناه 

 20#پارت_

 #نازی



 

 

 

 

 مهسان*** 

 

 

لم داده بودم رو کاناپه و لواشک میخوردم! تمام فکرم درگیر استخدام شدنمون بود! میترسیدم زنگ بزنن بگن طرح هاتون 

 خوب نبود! 

 

با صدای مستانه رشته افکارم پاره شد و نگاهش کردم: مهسی یه چیزی میگم ولی قول بده اون لواشک ها رو پرت نکنی  

 سمتم! 

 

 س میزنم چی میخوای بگی! ولی خودت بگو؟ خندیدم و گفتم: هر چند حد

 

مستانه: یادته گفتم اگه یه سفر رو سه بار اتفاقی ببینه یعنی نیمه گمشدته؟ االن این سرگرد رو سه بار دیدی اونم بدون اینکه  

 خودت بخوای! 

 

 من: میشه چرت نگی؟ ببینم اصال اینو از کجا شنیدی؟ 

 

 بود با هم نگاه میکردیم )مکث کرد( اها.... یادم اومد اسم سریاِل فشر مرفه بود!  مستانه: یادت نمیاد؟ اون سریال ترکیه 

 

 با یاداوری اون سریال مزخرف اهی کشیدم! خاک بر سرت مستانه خاک! 



 

من: مستانه جان لطف کن دیگه این چرت و پرت ها رو جلوی من نگو حقیقت ندارن! گیریم که واقعیت باشه اونوقت خودت 

 چی؟  

 

 عجب گفت: من چی؟  با ت

 

 من: به جز سرگرد یه پسر دیگه هم اونجا بود تو هم اونو دو بار دیدی دیگه!  

 

 مستانه: خودت داری میگی دو بار!  

 

 من: ایشاال بار سوم هم یه جا میبینیش! 

 

 مستانه: خفه شو! 

 

خندیدم و مشغول خوردن لواشک هام شدم، که بازم صدای مستانه مثل پارازیت ریشه افکارم رو برید: میگم مهسی نظرت  

 �🙈�چیه از این دو تا شاسکول انتقام بگیریم! 

 

 با چشمای گرد گفتم: چه انتقامی؟ شاسکول کیه؟  

 

 شاسکول!    مستانه: همین دو تا پسر دیگه، اسماشون رو که نمیدونم میگم  دو تا

 

 من: چرا انتقام بگیریم؟ مگه چیکارمون کردن؟  

 



یه نگاه "خنگ خدا" بهم کرد و گفت: خب معلومه! اون سرگرد که زد روز تولدمون دستگیرمون کرد تولد زهرمون شد،  

بشنوه با   اون پسره هم که تو کوه بهش خوردم اون روز بهم گفت " اِ میدونستی مردم نامحرم نباید صدای جیغ یه دختر رو

 بوی عطرش رو حس کنه؟" رسما بهم توهین کرد! من نمیتونم ساکت بشینم باید حال این دو تا رو جا بیاریم! 

 #بی_گناه  

 21#پارت_

 #نازی 

 

 

 

تموم مدت که داشت حرف میرد دهنشو کج کرده بود و چشمامو به حالت تمسخر تکون میداد ، انگار داشت ادای اون پسر  

 رو در می اورد! 

 روغ چرا خودمم دلم میخواست حال سرگرد رو بگیرم! مخصوصا با پوزخندی که امروز بهمون زد بدجور شاکی بودم!  دو

 لبخند خبیثی زدم و با تکون دادن سر موافقتم رو اعالم کردم! 

 

 همون لحظه صدای تلفن بلند شد! رفتم برش داشتم و گذاشتم رو گوشم و گفتم: الو بفرمایید!  

 

 _منزل ساالری؟  

 

 _بله

 

 _بنده پناهی از شرکت پناه هستم در رابطه با استخدام خانم های مستانه ساالری و مهسان الساری تماس گرفتم!  

 

 _بله بله.... من مهسان ساالری هستم!  



 

ری شما و خواهرتون استخدامید فردا صبح ساعت هشت میتونید تشریف بیارید، خانم شعبانی کار ها رو یادتون _خانم ساال

 میدن! 

 

 _بله ممنون حتما میاییم! خداحافظ 

 

 _خدا نگهدار 

 

اهم کرد تلفن رو جاش گذاشتم و شروع کردم باال پایین پریدن و اخجون اخجون گفتن! مستانه با چشمای از حدقه در اومده نگ

 و گفت: هووی؟ خل شدی؟ چته؟ 

 

 ایستادم و با خنده گفتم: وای مستانه این که زنگ زد همون جناب رئیسی بود که دیروز دیدیم گفت استخدامیم!  

 

لبخند زد و گفت: من که بهت گفتم نگران نباش تو هی استرس داشتی! حاال دیدی استخدام شدیم! اصال کی همچین طراح های 

 رو رد میکنه؟  با استعدادی

 

 س( )دوستان شرمنده این مستانه ی ما یکم خودشیفته

 

 خندیدم و چیزی نگفتم 

 

 #بی_گناه 

 22#پارت_

 #نازی



 

 

 

 

 مستانه***

 

 

 امروز اولین روز کاریمون بود و بی نهایت مشتاق دیدار دو شاسکول بودم! 

 

ماشین رو در پارکینگ شرکت پارک کردم و پیاده شدیم و به سمت در ورودی شرکت رفتیم! مثل دفعه قبل با آسانسور به  

 طبقه چهارم رفتیم، به محض خروجمون از آسانسور یهو یه نفر پرید جلومون! 

 

 د قدم عقب رفتم، با تعجب به خانم شیک پوشی که جلومون وایساده بود و بر و بر نگامون میکرد نگاه کردم! شکه شدم و چن

 

 خانمه دید ما چیزی نمیگیم با شگفتی و تعجب گفت: خدای من! رامسین گفته بود شبیه هم هستید من باور نکردم! 

 

 چشمامو ریز کردم: ببخشید شما؟؟  

 

صاف ایستاد و با لبخند گفت: من ایلینم مدیر طراح های این شرکت، اقای رئیس گفتن وقتی اومدید شرایط کار و قوانین اینجا  

 رو براتون توضیح بدم!  

 

 مهسان: من مهسانم و ایشون هم )به من اشاره کرد( خواهرم مستانه! از اشناییتون خوشبختیم! 

 



 لین: منم همینطور! ببینم شما چطوری اینقدر شبیه همید؟ حتی همزاد ها هم اینقدر شباهت ندارن لباساتون هم شبیه همه!  ای

 

 خندیدم و گفتم: خب دوقلوییم! امروز مثل هم لباس پوشیدیم! 

 

 ایلین: جالبه! خب دنبالم بیایید تا اتاقاتون رو نشون بدم! 

 

دنبالش راه افتادیم! وقتی از وسط سالن رد میشدیم سنگینی نگاه های متعجب همه کارمند ها رو حس میکردم! کامال حق  

داشت مثل هم   داشتن تعجب کنن منم اگه جاشون بودم شوکه میشدم مخصوصا با این تیپی که ما زده بودیم! مهسان اصرار 

 لباس بپوشیم! 

 

ایلین رفت سمت اتاق مدیر عامل! دقیقا کنار اتاقش یه راهرو بود وارد راهرو شدیم! سمت چپ و راست راهرو اتاق هایی با 

در های سفید رنگ بودن! رسیدیم ته راهرو ایلین ایستاد و به دو اتاق که رو به روی هم بودن اشاره کرد و گفت: این دو اتاق 

 شما دو تا هستن! در ساعات کاری به هیچ وجه نباید به اتاق همدیگه برید! مال 

 

 من و مهسان با تعجب همزمان گفتیم: چرا؟؟  

 

ایلین از این هماهنگی ها خنده اش گرفت و گفت: در این شرکت هر طراح یه اتاق کار برای خودش داره اگه طراح ها با هم 

هم بشه با از همدیگه تقلب کنن هر کس باید تنهایی طرح بزنه و ایده هاشو روی  در یه اتاق باشن ممکنه طرح هاشون مثل 

کاغذ پیاده کنه برای همین تو روزنامه اگهی داده بودیم طراح های َجوون و با استعداد میخواهیم! همه باید در تنهایی از 

 خالقیت خودشون استفاده کنن!

 

 #بی_گناه  

 23#پارت_



 #نازی 

 

 

 ن اگه همه طراح ها کنار هم کار کنن طرح های بهتری به دست میاد!من: اما به نظر م

 

ایلین: متأسفانه این غیر ممکنه، جناب رئیس با این روش مخالف هستن! کاریش نمیشه کرد! خب حاال برید اتاقاتون رو  

 ببینید!  

 

 تیم!  سرمون رو تکون دادیم و آیلین از راهرو خارج شد، هر کدوم به سمت یکی از اتاق ها رف

 در رو باز کردم و وارد شدم!  

 

دکور اتاق ترکیبی از رنگ های شیری و شکالتی بود! پرده های شیری با طرح های شکالتی، مبل های شکالتی و میز  

 بزرگ شکالتی با صندلی شیری رنگی که پشتش قرار داشت، کمد شیری که کنار دیوار قرار داشت!  

 

 لبخندی زدم! اتاق قشنگی بود! 

 م رو روی میز گذاشتم و پشت میز رو صندلی نشستم! حاال باید اولین طرحم رو بزنم! تو میتونی!  کوله

 

نمیدونم چقدر گذشت که با باز شدن یهویی در اتاق هین کشیدم و سرمو بلند کردم! با دیدن آیلین نفی حبس شده ام رو رها 

 کردم 

 

 لبخند زد و گفت: ببخشید نمیخواستم بترسونمت! 

 

 من: اشکالی نداره فقط جا خوردم حواسم نبود!  



 

 ایلین: وقت ناهاره بیا بریم

 

 لبخندی زدم و سریع به سمت در پرواز کردم! بت آیلین به طبقه دوم رفتیم! طبقه دوم یه سالن بزرگ غذاخوری بود!  

 

که در طول روز کشیده بودم   اون روز ناهار رزشک پلو با کوبیده بود که خوردیم و خیلیم چسبید! ساعت اخر طرح هایی

 رو بردم اتاق اقای رئیس و بهش دادم! 

 

 بعد با مهسان راهی خونه شدیم!  

 

 تو ماشین بودیم که مهسان گفت: بخشکی شانس! امروز اون دو تا پسر نیومده بودن شرکت!  

 

دشون از آیلین میپرسم احتماال من: اگه میومدن میخواستی چیکار کنی؟ هنوز که نقشه ای برای تالفی نکشیدیم! فردا درمور 

 میشناسدشون!  

 

 مهسان: باشه! ولی حاال میخوای چه نقشه ای بکشی؟ 

 

من: تو رمان میخونی؟ تو بیشتر رمانا دختره یا ماشین پسره رو پنچر میکنه یا شیشه ماشینش رو میشکنه! خالصه یه بالیی  

 سر ماشین پسر بدبخت میاره!  

 

 فت: نگو که میخوای ماشیناشون رو پنچر کنی؟ مهسان با چشمای گرد رو بهم گ

 

 لبخند موزی زدم و گفتم: شاید اینکارو کردیم! 



 

 مهسان: چطوری اینا به ذهنت میرسه! دست شیطون رو از پشت بستی بخدا! 

 

 _تقصیر من چیه؟ تو رمانایی که میخونم اینجوری نوشته!  

 

 با تأسف سر تکون داد و حرفی نزد! 

 

 #بی_گناه 

 24#پارت_

 #نازی

 

 

 

 

 

 روز بعد که رفتیم شرکت، قبل اینکه کارمون رو شروع کنیم یه رأس رفتیم سر وقت آیلین!  

 

 وارد سالن شدیم و آیلین رو در حالی دیدیم که داشت سر یکی از کارمند ها داد میزد! 

 

نیم، ما هم رفتیم و نشستیم و آیلین هم با دیدن ما اشاره کرد رو صندلی های جلو میزش که کنار پنجره بزرگ سالن بود بشی

 چند پقیقه بعد در حالی که زیر لب غر غر میکرد اومد و پشت میزش نشست!  

 



آیلین: اوووف ادم نمیدونه چی بگه انگار اینجا الکی بهشون حقوق میدن! یه کار کوچیک رو نمیتونن درست انجام بدن! ای 

 خدا!  

 

 خودتون رو خراب نکنید!   مهسان: اروم باشید آیلین خانم! اعصاب

 

 آیلین با اخم گفت: آیلین خانم و زهر انار! از این به بعد من برای شما آیلین جونم و شما هم دوقلو های همزادی!  

 

از لقبی که بهمون داده بود خندم گرفت، ریز خندیدم و گفتم: راستش امروز اومدیم که درمورد یه موضوعی باهات حرف  

 ت به چیزایی بپرسیم! بزنیم! یعنی باید از 

 

آیلین اهی کشید و نالید: ای خدا! وقتی داشتی شانس رو تقسیم میکردی من کدوم گوری بودم؟ میبینی هیچکی منو بخاطر 

 خودم نمیخواد این دو تا هم کارم دارن که اومدن سراغم! اون دو تا دراکوال هم فقط وقتی کارم دارن پیداشون میشه! ای خدا!  

 

 مظلوم ریز شده می گفت و همین باعث خندم شد و زدم زیر خنده!   همه اینارو با صورت جمع شده و چشمای

 

 آیلین و مهسان با تعجب نگاهم کردن و آیلین گفت: ِزکی بدبختی های من خنده داره؟ 

 

 ش میگیره! لحنش دلخور بود. سریع خودمو جمع کردم و گفتم: اِهم ببخشید... خب یجوری حرف میزنی ادم خنده

 

 بار دیگه بخند تا بدم رادوین َکت بسته ببرتت بازداشتگاه!  آیلین: جرئت داری یه

 

با شنیدن اسم رادوین یاد اون سرگرد افتادم! اونم اسمش رادوین بود! رادوین پناهی! بی شک همون رادوینی بود که  آیلین  

 داشت درموردش حرف میزد! 



 

 که گفتید هم مربوط میشه!   مهسان: راستش چیزایی که میخواهیم ازت بپرسیم به همین اقای رادوینی

 

 آیلین: این باز لفظ قلم اومد! مهسان مراقب خواهرت باشه میزنم لت و پارش میکنمااااا! بابا جون با من راحت باشید! 

 

 م این )به مهسان اشاره کردم( مهسانِ با تعجب گفتم: ایلین جون من مستانه

 

 م! خب بگید ببینم چی میخواهید درمورد رادوین بپرسید؟ آیلین: اِ... خوو اینقدر شبیه هم هستید که قاطی کرد

 

 #بی_گناه  

 25#پارت_

 #نازی 

 

 

 

من: اومممم..... میخواهیم بدونیم این جناب رادوین چه زمانی میاد شرکت؟ یه پسر دیگه هم هست که شباهت زیادی بهش  

 داره اون کیه؟ 

 

ایستاد و گفت: بگو؟ فقط بگو؟ بگو اینا باز چه اتیشی سوزوندن؟  آیلین چشماشو ریز کرد،یهو از پشت میز بلند شد و 

 چیکارتون کردن؟ میخواهین انتقام بگیرین؟  

 

 مهسان اب دهنشو قورت داد و گفت: کاری نکردن فقط یجوره.....لطفا بشین تا برات توضیح بدم!  

 



 آیلین نشست و به دهن مهسان چشم دوخت! مهسان هم همه چیز رو براش گفت! 

 عد تموم شدن حرف های مهسان، آیلین سرشو تکون داد و گفت: فکر نمی کنید دارید یکم بی منطق فکر می کنید؟  ب

 

 من: منظورت چیه؟ 

 

نفس عمیقی کشید، دستاشو درهم گره زد و به جلو خم شد و گفت: شما میگید شب تولدتون مأمورای پلیس به دستور رادوین 

 کردن! درسته؟   ریختن تو ویال و همه رو دستگیر 

 

 ش به عنوان یه پلیس عمل کرده! سرمونو تکون دادم، ایلین ادامه داد: خب این وسط تقصیر رادوین چیه؟ اون فقط به وظیفه 

 

 ش عمل کرده بود! دهن باز کردم تا چیزی بگم اما پشیمون شدم! حق با آیلین بود، رادوین پناهی در این مورد فقط به وظیفه 

 

 ث شد شب تولدمون زهرمون بشه!  مهسان: اما باع

 

 ست که بخاطر این موضوع بخواهید حالشو بگیرید! ایلین: به نظرم خیلی بچه گانه

 

 مهسان: پس اون پوزخند دیروزش چی؟ 

 

 ایلین: کدوم پوزخند؟ 

 

ته بودن! به  من: پریروز که برای استخدام اومدیم رادوین و یه پسر که شباهت زیادی بهش داشت تو اتاق اقای رئیس نشس 

 محض وردمون رادوین با پوزخند و تمسخر نگاهمون کرد. مگه ما چیکارش کردیم اخه؟ 

 



 ایلین: به دل نگیرید! خب رادوین اینجوریه دیگه، یعنی عادتشه به همه پوزخند میزنه! سرد و مغروِر! 

 

مهسان: اهان! ولی من اجازه نمیدم یه پسر مغرور و خودخواه با تمسخر نگام کنه من که کاریش نکردم! اصال از این 

 اخالقش خوشم نمیاد و میخوام ادبش کنم تا دیگه از این نگاه ها به ما نندازه! 

 

 من: منم با مهسان موافقم! این کارش رسما بی احترامی محسوب میشه! 

 

 باشه من کم اوردم هر چی شما بگین. رادوین مقصر!  ایلین: خدایا!

 

 #بی_گناه  

 26#پارت_

 #نازی 

 

 

 

 لبخندی زدم و گفتم: خب حاال میشه بگی اون پسر.... 

 

 پرید وسط حرفم و گفت: اون رامسیِن، قل رادوین! با اینکه دوقلو هستن اما اخالقاشون زمین تا آسمون فرق داره!  

 

 من: مثال چه فرقی؟ 

 



ایلین: مثال اینکه... رامسین برعکس رادوین، خیلی شوخ و سرحاِل! یا برخالف رادوین که از جاهای شلوغ متنفِر رامسین  

عاشق مهمونی و سر و صداست! کال سلیقه هاشون فرق داره. ولی ظاهرشون شبیه همه فقط رامسین موهاشو عسلی رنگ 

 کرده و رادوین مشکی نگه داشته! 

 

 العات مفیدت! دیگه باید بریم به کارامون برسیم! من: ممنون از اط

 

 دست مهسان و گرفتم و بعد خداحافظی از ایلین با خنده از سالن اومدیم بیرون و به سمت اتاقامون رقتیم!  

 

 مهسان وایساد و گفت: ای خاک بر سرمون! 

 

 من: چی شده؟ 

 

 مهسان: یادمون رفت بپرسیم کی میان شرکت!  

 

 دستمو کوبیدم رو پیشونیم و گفتم: اخ... بیخیال بعدا میپرسیم، به اندازه کافی با سؤاالمون مغز بنده خدا رو خوردیم!  

 

 خندید و سرشو تکون داد!  

 عا صبح خیلی ازش سؤال کرده بودیم!  به اتاقامون رفتیم و تا ظهر کار کردیم، ساعت ناهار روم نشد از آیلین بپرسم چون واق

 

ساعت اخر طرح هام رو اماده کردم تا ببرم برای رئیس، از اتاقم بیرون اومدم و وارد مهسان شدم و گفتم: بیا بریم طرح ها 

 رو بدیم! 

 

 مهسان: تو برو، من یه طرح گم کردم پیدا میکنم زود میام! 



 

رئیس که دقیقا کنار راهرو بود   سرمو تکون دادم و با گفتن "خیله خب زود باش" از اتاقش بیرون اومدم و به سمت اتاق

 رفتم! 

 

خواستم در بزنم اما با شنیدن صداهای اشنایی که از داخل اتاق میومد منصرف شدم! میتونستم صداها رو تشخیص بدم و  

 شک نداشتم که صدای اون دو تا پسر رادوین و رامسین و اقای پناهی بود! 

 

 گوشمو به در چسبوندم و ایستادم!  

 

 )جناب رئیس(: رادوین چرا نمیخوای تمومش کنی؟ چیو میخوای ثابت کنی؟ اینکه من قاتل همسر خودمم؟ اقای پناهی 

 

صدای عصبی رادوین به گوشم خورد که تقریبا داد زد: اره میخوام ثابت کنم پدری که این همه دم از غیرت و َجوونمردی 

 میزنه زن خودشو کشته!  

 

 یچید! یعنی اقای پناهی رادوین رو زد؟ ی محکمی در فضای اتاق پصدای کشیده 

 

رامسین: توروخدا بس کنین! بابا شما کوتاه بیا! رادوین تو هم دیگه تمومش کن، شش ساله میخواهی یه شایعه رو ثابت کنی 

 ولی هنوز نتونستی، این یعنی از این به بعد هم نمیتونی. باید باور کنی که این یه شایعه بوده و بس!  

 

 شایعه ای از یه واقعیت به وجود میاد! من بیخیال نمیشم و انقدر ادامه میدم تا همه حقایق رو بشه!   رادوین: هر 

 

 دیگه صدایی نشنیدم که ناگهان در اتاق باز شد و رادوین با چهره ای عصبانی اومد بیرون!  

 پیدا شد! با دیدن من که ترسیده چند قدم عقب رفته بودم پوزخندی زد و گفت: فضولمون هم 



 

 اخم کردم. رادوین از جلوم رد شد و به سمت اسانسور رفت!  

ست؟ چرا رادوین بعد  اب دهنمو قورت دادم! یعنی جناب رئیس زنش رو کشته؟ اما چرا؟ چرا رامسین گفت این یه شایعه

 شش سال تالش بی نتیجه هنور بیخیال نشده و سعی داره پدرشو قاتل جلوه بده؟  

 در ذهنم میچرخیدن و هر لحظه گیج ترم میکردن!   همه این سؤاالت

 

به خودم تشر زدم: اه بسه! اصال به تو چه؟ هر چی هست مسئله خانوادگِی و به تو مربوط نمیشه بهتره کنجکاوی بی مورد  

 نکنی! 

 

 #بی_گناه 

 27#پارت_

 #نازی

 

 

 

 پناهی بمونم وارد شدم  ی اقاینفس عمیقی کشیدم و با زدن چند تقه به در بدون اینکه منتظر اجازه

 

پناهی کنار پنجره وایساده بود و کالفه به صورتش دست میکشید و پسرش رامسین هم با قدم های بلند طول اتاق رو متر می 

 کرد!  

 

 با ورود من هر دو برگشتن و نگام کردن!  

 

 گفتم: طرح های امروز رو اوردم قربان! اگه بد موقع مزاحم شدم....... 



 

 هی حرفم رو قطع کرد و گفت: بزارشون رو میز! رامسین پنا

 

 اخم کردم. مگه تو رئیسی اخه؟ 

 رفتم جلو و طرح ها رو روی میز گذاشتم!  

 

اقای پناهی برگشت سمت پسرش و گفت: فردا صبح ساعت هشت اینجا باش،)با تأکید گفت( و حتما رادوین رو با خودت 

 بیار! 

 

 رامسین پناهی: ممکنه نیاد!  

 

 اقای پناهی: میاد، فقط بهش بگو....  

 

 حرفش رو نصفه گذاشت و رو به من گفت: میتونی بری!  

 

لبمو گزیدم، خاک بر سرت مستانه مگه چند تا کاغذ روی میز گذاشتن چقدر زمان میبره؟ سه ساعته وایسادی یه حرفاموش  

 گوش میدی! 

 

 بی حرف از اتاق خارج شدم! 

میشه درمورد همه چیز و همه کس کنجکاوی میکردم! االنم خیلی راجب مادر رادوین و رامسین  ذاتاً ادم فضولی بودم و ه

 کنجکاو شده بودم! یعنی واقعا اقای پناهی قاتله؟  

 



سرمو تکون دادم تا از شر این افکار چپ اندر قیچی خالص بشم! من که پلیس نیستم چطوری بفهمم! اون رادوین که یه  

 ش سال نفهمیده من چطور بفهمم اخه؟ گردان زیر دستشه بعد ش 

 

وارد اتاقم شدم و کوله و وسایلم رو برداشتم و منتظر مهسان موندم تا طرح هاشو تحویل بده و بیاد! باالخره اومد. رفتیم  

 پارکینگ و سوار ماشین شدیم و مثل همیشه خودم پشت فرمون نشستم! 

 

بود اون پسره فکر کنم اسمش رامسین بود تا منو دید داد زد "مگه  مهسان: مستانه این اقای پناهی چش بود؟ خیلی عصبی

همین االن طرح ها رو تحویل ندادی خانم؟ " منم موندم چی بگم بعد یهو به ذهنم رسید که ما رپ اشتباه گرفته. گفتم اون که  

 قبل من اومد خواهرم بود. 

 

 من: اهوم! 

 

 ؟  مهسان: اهوم؟ این همه فَک زدم ففط میگی اهوم

 

 من: خب چی بگم؟ اینکه اشتباهمون گرفته کامال طبیعِی و به خاطر شباهت زیادمونه دیگه!  

 

 به جلو نگاه کرد و دست به سینه نشست و گفت: خودم میدونم! فقط میخوام بدونم چرا عصبی بودن؟ 

 

 من: نمیدونم

 

مهسان دیگه چیزی نگفت و منم ترجیح دادم راجب چیزایی که شنیده بودم حرفی نزنم چون ممکن بود مهسان بترسه و بگه 

دئیسم قاتله و استعفا بده، اگه اون استعفا می داد منم مجبور می شدم همین کار رو بکنم چون بابا هرگز اجازه نمیده تنها و  

 نمیخواستم پس سکوت رو ترجیح دادم!   بدون مهسان تو شرکت کار کنم، منم اینو



حاال فکر نکنید از این کار خوشم اومده هااا! نه نه دلیل اصلی اینه که تا تالفی پوزخند رادوین و اون تیکه ای که رامسین بهم 

 انداخته بود رو سرشون در نیارم حاضر نیستم از شرکت بیرون بیام! 

 

 #بی_گناه  

 28#پارت_

 #نازی 

 

 

 

 رسیدیم خونه، ماشین رو تو حیاط پارک کردم و پیاده شدیم!  

 مثل کسایی که از جنگ بزگشتن، خسته و کوفاه رفتیم اتاقمون!  

 

حتی حوصله حموم رفتن هم نداشتم یه رأس زو تخت ولو شدم! مهسان هم که بدتر از من اومد خودشو رو تخت پرت کرد و 

 مرم خشک شد! اخ انگشتام عین سنگ سفت شده! نالید: ای خدا! کل روز فقط طرح زدم! اخ ک

 

 من: یکی بود میگفت هیچی بهتر از کار کردن تو همچین شرکتی اونم در همچین ِسَمتی نیست! 

 

 با قیافه پوکر نگاهم کرد و گفت: حاال تو هی تیکه بنداز! خب من از کجا میدونستم قراره اینجوری بشه؟! 

 

 من: بله بله صحیح! 

 

داوری اینکه رادوین و رامسین فردا ساعت هشت صبح قراره برن شرکت، سیخ سرجام نشستم و گفتم: راستی دو  یهو با یا

 شاسکول فردا ساعت هشت صبح میرن شرکت، خودم شنیدم اقای پناهی به رامسین گفت. بهترین فرصت برای تالفِی!  



 

 شروع میشه!  ۹مهسان: محض اطالع ساعت کاری ما 

 

اهش کردم و گفتم: خنگِ خدا، میتونیم یه ساعت زودتر بریم بگیم میخواهیم بیشتر طرح بزنیم! اینجوری هم حاال من پوکر نگ

 تالفی میکنیم هم اقای پناهی کلی افتخار میکنه که همچین کارمند های پرکاری تو شرکتش کار میکنن! 

 

 بیخیال گفت: اهوم باشه میریم! 

 

مهسان خوابش برد ولی من نمیتونستم با این بوی گند عرق بخوابم! با بی حوصله بلند شدم و  هر دو خسته بودیم. ده دقیقه بعد 

 م رو برداشتم و دوش گرفتن، لباسامو عوض کردم و خوابیدم! حوله

 

 #بی_گناه  

 29#پارت_

 #نازی 

 

 

 

 شخص سوم***

 

 

 خسته بود.... خسته تر از همیشه...! 

زیر دوش ایستاد و شیر  ت کمدش رفت و حوله اش را برداشت....  وارد حمام شد.... کتش را روی تخت پرت کرد.... به سم

 اب را باز کرد..... 



 

برخورد قطرات سرد اب با بدنش خستگی اش را کاهش میداد.... بعد از نیم ساعت از حمام خارج شد.... لباس هایش را  

 پوشید و بدون خشک کردن موهایش از اتاق خارج شد!  

 

 ش بود اما میلی به غذا خوردن نداشت.... پاکت سیگارش را از روی میِز عسلِی وسط سالن چنگ زدگرسنه ا

 

ایستاد می توانست غروب خورشید را ببیند....پاکت را باز کرد  وارد بالکن شد.... خانه اش طوری بود که اگر در بالکن می

مشکِی براقش روشنش کرد.... روی صندلی نشست و به  و یک نخ بیرون اورد... سیگار را گوشه لبش گذاشت و با فندک 

 غروب نارنجی رنگ خورشید خیره شد 

 

ی زیر دستش بود.... شش سال...شش سال تالش کرد اما بی  ی پیچیده فکرش درگیر بود... درگیر یک چیز.... ان هم پرونده

داد.... شده تا ابد هم تالش میکرد اما باالخره  نتیجه ماند.... ولی او رادوین بود.... رادوین هیچوقت امیدش را از دست نمی

 حقایق را اشکار میکرد! 

 

اش وارد شد و گفت: سالم بر  با صدای ایفون به خود اومد... بلند شد و در را باز کرد.... رامسین با استایل خندان همیشگی

 جناب سرگرِد سیگاری! حال شما؟ احوال شما قربان؟ 

 

 حتی سالن دقیقا جلـی تلویزیون نشست! کام دیگری از سیگارش گرفت!  جوابی نداد و روی مبل را

 

 رامسین کنار نشست و گفت: خوبی؟؟ 

 

 رادوین: خوبم! چیکار داری؟ 

 



 دیگر به این اخالق های برادرش عادت کرده بود! رادوین همیشه خشک بود! 

 

 رامسین: اومدم بگم بابا گفت فردا صبح ساعت هشت شرکت باشیم کارمون داره!  

 

 رادوین: من کاری باهاش ندارم!  

 

 رامسین: باید بیایی موضوع مهمیه!  

 

 نظرت؟ من نمیام! رادوین: چنرندیاتی که میخواد برامون سر هم کنه مهمه به

 

شون باید فردا با من بیایی بریم رامسین: گفت بهت بگم چیزایی درمورد اون حادثه لعنتی هست که نمیدونی، برای دونستن

 پیشش! 

 

 سیگارش را در جاسیگارِی روی میز خاموش کرد! بَدش نمی امد برود و حرف های پدرش را گوش کند! 

 

فاش رو بشنوم، اما )تأکید کرد( اما وای به حالت اگه بابا چیزایی که قبال گفته رو  کمی فکر کرد و سپس گفت: میام تا حر 

 تکرار کنه! وای به حالت رامسین! 

 

رامسین با چشمانی گرد از تعجب گفت: من چه تقصیر؟ من روحمم خبر نداره بابا چی میخواد بگه بعد تو میایی منو تهدید  

 میکنی؟  

 

 دیگری روشن کرد!  رادوین جوابی نداد و سیگار 

 رامسین پاکت رو برداشت و خودش نیز مشغول سیگار کشیدن شد!  



 دو برادر در سکوت پاکت را تمام کردند!  

 

 رامسین کالفه از این سکوت بلند شد و گفت: از تو که آبی گرم نمیشه، هیچی نمیگی من دیگه میرم! خداحافظ جناب سرگرد!  

 

 رادوین سرش را تکان داد و چیزی نگفت! 

 رامسین به سمت در رفت و بازش کرد! قبل خارج شدن گفت: قبل اومدنم زنگ زدم مهتاب شب بیاد پیشت!  

 

رادوین طوری سرش را به سمت رامسین برگرداند که صدای رگ به رگ شدن گردنش را شنید! با خشم گفت: تو چیکار  

 کردی؟ 

 

 نگ نزن گوشیش خاموشه!  رامسین: بیخود بهش ز 

 

رادوین کوسن مبل را برداشت و به سمتش پرت کرد! رامسین سریع از خانه خارج شد ولی قبل اینکه در را ببندد گفت: 

 خوش بگذره سرگرد! 

 

 #بی_گناه  

 30#پارت_

 #نازی

 

 

 

 کالفه با گام هایی عصبی به سمت اتاق خوابش رفت و تلفن همراهش را از جیب کتش بیرون اورد!  

 



به لیست مخاطبینش رفت و با انگشتش روی اسم "مهتاب" ضربه زد! باید به او می گفت شب نیاید.... در این اوضاع اصال  

 حوصله مهتاب را نداشت! 

 

 ! ورد نظر خاموش می باشد"موبایل را روی گوشش گذاشت و..." مشترک م

 موبایل را روی تخت پرت کرد! چنگی به موهایش زد و زیر لب زمزمه کرد: بخشکی شانس! 

 

دقیقه شب بود! یعنی از ساعت پنج عصر تا االن سیگار می کشید؟ با خود    ۸:۳٠نگاهی به ساعت روی دیوار انداخت... 

 شون میده؟"  فکر کرد "نکنه ساعت خراب شده و زمان رو اشتباه ن

 دقیقه را نشان می داد!   ۸:۳٠اش کرد! همان زماِن با این تصور نگاهی به ساعت مچی

 

ای باال انداخت و به سمت پذیرایی رفت... تلفن را برداشت و غذا سفارش داد... اشپزی بلد بود اما هیچوقت حوصله  شانه

 نداشت...! 

 

گذشت و صدای ایفون در گوشش اکو شد... با فکر اینکه غذای  تلویزیون را روشن کرد و منتظر ماند! نیم ساعت

 اش را اورده اند بلند شد و بدون نگاه کردن به ایفوِن تصویری در را باز کرد! سفارشی

 

 ی قرمزی در دستش بود اخم هایش را درهم کشید! با دیدن مهتاب در مانتوی تنگ مشکی در حالی که جعبه

 

 مهتاب با لبخند گفت: سورپرایز! 

 

 رادوین: ای کاش قبلش خبر می دادی داری میایی!

 

 خوای دعوتم کنی بیام تو؟  اش را غنچه کرد و گفت: اگه خبر می دادم که سورپرایز نمیشد! حاال نمیمهتاب لب های گوشتی 



 

از جلوی در کنار رفت و مهتاب وارد شد! نگاهش را دور تا دور خانه چرخاند و با دیدن پاکت سیگار و جاسیگاری که پر 

از فیتیله سیگار بود با اخم سرش را به سمت رادوین برگرداند و گفت: باز تو سیگار دود کردی؟ اخه چند دفعه بگم نکش 

 وب نیست؟ چرا گوش نمیدی اخه؟ برای سالمتیت خ

 

 ی خونسرد همیشگی اش جواب داد: نمیدونستم برای سیگار کشیدنم باید از تو اجازه بگیرم! رادوین با چهره

 

 مهتاب زبانش را روی لب پایینش کشید و با ناراحتی گفت: باور کن من برای خودت میگم! 

 

 خودم میتونم مراقب خودم باشم. حاال هم کارتو بگو و شرتو کم کن! رادوین: نیازی نیست تو به فکر سالمتی من باشی، 

 

مهتاب از حرف های رادوین ناراحت شد اما به روی خودش نیاورد! دیگر به این زبان تیز و حرف های دندان شکِن رادوین  

د بسته بود که این  عادت کرده بود! می دانست هرگز عوض نمی شود. اما مهتاب نمیخواست دست بردارد.... با خودش عه

 مرد مغرور را عاشق خودش کند! 

 

 #بی_گناه  

 31#پارت_

 #نازی 

 

 

 



جعبه ای که در دستش بود را روی میز گذاشت و گفت: دوستام رفتن رستوران و از این دسر خوشمزه خوردن و کلی ازش  

ا با هم تو خونه بخوریم! رامسین بهم تعریف کردن، منم خواستم با تو برم اما میدونستم که نمیایی پس این دسر رو اوردم ت

 زنگ زد و گفت امشب تنهایی بیام پیشت! 

 

رادوین دندان هایش را روی هم سابید! از دست رامسین عصبانی بود! رابطه مهتاب و رادوین چهار سال پیش تمام شده بود، 

 مه داشت. اما فقط از نظر رادوین اینطور بود! از نظر مهتاب و رامسین این رابطه هنوز ادا

 

 رادوین: ببین من خیلی کار دارم و اصال وقت دسر خوردن ندارم! پیشنهاد میکنم بری و با دوستات بخوری!  

 

مهتاب همونطور که مانتو و شالش را در می اورد جواب داد: وقت سیگار کشیدن داری ولی وقت دسر خوردن نداری؟ حاال  

 یه روز اومدم پیشت نزن تو پَرم لطفاً! 

 

دسر را برداشت و به آشپزخانه رفت! همه چیز مرتب بود و کف آشپزخونه از تمیزی برق میزد! لبخندی روی لب هایش 

 ین همیشه وسواس داشت و تمیزی خیلی برایش مهم بود" نشست "رادو

کابینت را باز کرد و دو ظرف شیشه ای بیرون اورد... رادوین وارد آشپزخانه شد.... با دیدن مهتاب که راحت به همه چیز 

 اش احساس راحتی کند! دست میزد اخم کرد... خوشش نمی اید یک دختر تا این حد در خانه

 

سر را روی میِز وسط اشپزخانه گذاشت و گفت: بیا بخور! بخدا حرف ندارن، خیلی خوشمزن! اگه  مهتاب ظرف های د

 ش رو فراموش کنی!  بخوری هیچوقت نمیتونی مزه 

 

 رادوین خسته عصبی از پر حرفی های مهتاب پشت میز نشست و گفت: دسرت رو بخور!  

 

 ِی رو به روی رادوین نشست و مشغول خوردن شد!  مهتاب لبش را گزید و فهمید که زیاد روی کرده... روی صندل



 

 مهتاب: بعدش فیلم ببینیم؟  

 

 رادوین: گفتم که کار دارم!  

 

 مهتاب: لطفا، بخاطر من! فردا شب پرواز داریم... برای سه سال با مامی و بابایی میریم کانادا... دلم برات تنگ میشه!  

 

 رادوین: اهوم... خوش بگذره

 

این همه خونسردی رادوین عصبانی شده بود قاشقش را روی میز انداخت،  بلند شد و ایستاد و با صدای  مهتاب که دیگر از 

 نسبتا بلندی گفت: میگم سه سال دارم میرم غربت اونوقت میگی خوش بگذره؟ 

 

 ت کنم؟  رادوین: چه انتظاری داری؟ نکنه میخوای با دسته گل بیام فرودگاه بدرقه

 

 بیرون داد! واقعا چه انتظاری داشت؟ اینکه رادوین ابراز دلتنگی کند؟ نفسش را اه ماننده 

پوزخندی به افکار خودش زد. رادوین هیچوقت برای مهتاب دلتنگ نمی شد و مهتاب این موضوع را خوب می دانست....  

 اما حداقل انتظار یک خداحافظی صمیمانه تر را داشت! 

 

 #بی_گناه 

 32#پارت_

 #نازی

 

 



 

 رادوین: مهتاب بهتره تمومش کنی، رابطه ای بین ما نیست و اگر هم بوده چهار سال پیش تموم شده!.  

 

 مهتاب: چرا نمیفهمی؟ چرا نمیفهمی دوست دارم؟ چرا نمیفهمی نمیتونم بی تو زندگی کنم؟ چرا لعنتی؟ 

 

  رادوین: بسه دیگه! هر چی میگم تموم شده، انقدر کشش نده گوِشت بدهکار نیست!

 

پس از تمام شدن حرفش بازوی مهتاب را گرفت و به سمت پذیرایی برد و تقریبا روی مبل پرتش کرد و غرید: همین االن 

 وسایلت رو برمیذاری و برای همیشه گورت رو از خونه و زندگی من گم میکنی! فهمیدی؟  

 

به َمرد سنگدل رو به رویش نگاه  اشک های مهتاب یکی پس از دیگری بر روی گونه هایش میچکید و با چشمانی خیس

 میکرد! 

 

با بغض گفت: االن میرم تا غرورم بیشتر از خورد نشه، اما... اما یه روز برمیگردم و از این کاری که باهام کردی  

 پشیمونت میکنم سرگرد رادوین پناهی! 

 

 رادوین نیشخندی زد و به در اشاره کرد. مهتاب با غم مانتویش را پوشید و پس از برداشتن کیفش به سمت در رفت.  

 

در را باز کرد قبل از خارج شدن سرش را برگرداند و نگاهی مملو از نفرت نثار رادوین کرد! سپس خانه را ترک کرد و  

 در را پشت سرش بست!  

 

نی نفس عمیقی کشید و روی مبل نشست، با خود گفت: خداروشکر باالخره از دستش خالص  رادوین بدون هیچ عذاب وجدا

 شدم، هر چند مطمئنم بعد سه سال دوباره میاد سراغم!  



 

 شان میرفت! صدای هق هقش در فضای ماشین پیچیده بود!  مهتاب سوار ماشینش بود و به سمت خانه

 ناراحت بود، مهتاب رادوین را از ته دلش دوست داشت اما رادوین.....  از اینکه قرار بود سه سال از رادوین دور باشد

 رادوین فقط مهتاب را یک وسیله برای رفع نیازهایش قرار داده بود و حاال هم که ولش کرده بود. 

 

 میشد! مهتاب هنوز هم عاشق بود اما غرورش بیشتر برایش اهمیت داشت! فقط با انتقام غرورش شکسته اش ترمیم 

 

 #بی_گناه  

 33#پارت_

 #نازی 

 

 

 

 

 

 

 مستانه***

 

 

 

 ایلین: نه حتی فکرشم نکنین! 

 



با قیافه اویزون انقدر بهش زل زدیم که باالخره صداش در اومد: خیله خب ولی میدونین که پارکینگ دوربین مدار بسته 

 داره، اصال همه جای شرکت دوربین داره حتی تو دستشویی! 

 

 ی کاری کنی دوربین ها پنج دقیقه از کار بیوفتن؟  من: خب نمیتون

 

 ایلین: عقلت سر جاشه؟ اخه من چطوری دوربین ها رو از کار بندازم؟ 

 

 مهسان: من یه راهی سراغ دارم ولی یخورده سخته! 

 

 من: بنال ببینم چیه راِه حلت؟ 

 

 مهسان: اِ این چه طرز حرف زدنه؟

 

 باید راحت باشیم، خودش گفت حق ندارین لفظ قلم بیایین! من: بابا جلو ایلین دیگه 

 

 سرشو به نشونه تأسف تکون داد 

 

 ایلین: خب ببینم چی تو سرته؟

 

ست! ایلین میره اتاق مدیر عامل و اقای پناهی و پسراش رو سرگرم میکنه من مهسان یکم به جلو خم شد و گفت: خیلی ساده

 اون دو تا پسر رو پنچر میکنیم!و مستانه هم میریم پارکینگ و ماشین 

 

 ایلین: نفهمیدم، چطوری باید سرگرمشون کنم؟ 



 

مهسان: خیلی راحت، به حرف بگیرشون، هر کار میخوای بکن فقط نزار به کامپیوتری که روی میز اقای پناهِی نگاه کنن 

 چون از طریق دوربین ها با کامپیوتر کل شرکت رو زیر نظر داره! 

 

 من! ایلین: بسپارش به 

 

 هر دو لبخند زدیم و آیلین پاشد رفت اتاق اقای پناهی! 

 م دراوردم و نگاهش کردم، یه لحظه تردید اومد سراغم، کارمون درست بود؟ معلومه که نبود! م رو از کولهچاقوی همه کاره 

 بخاطر یه پوزخند داشتیم ماشینای دو تا بنده خدا رو پنچر میکردیم! 

 

 من: مهسان 

 

 مهسان: هوم؟

 

 من: به نظرت کارمون درسته؟ اخه.... 

 

پرید میون حرفم و گفتم: بس کن توروخدا، رامسین پناهی که بیخود و بی جهت تو کوه بهت توهین کرد رادوین پناهی هم بی  

 دلیل بهشون پوزخند میزنه! رسما دارن مسخرمون میکنن! 

 

زبونم که دسته کم  من: بازم دلیل نمیشه بخواهیم همچین کاری کنیم! ما هم میتونیم بهشون تیکه بندازیم، قربون خودمون برم

 متز داریم!  27

 



مهسان: مستانه مثل اینکه این نقشه خودت بوداااا! تو رو نمیدونم اما من کارمو میکنم حاال که ایلین رفته اتاق رئیس دیگه  

 وقت تردید و عذاب وجدان گرفتن گذشته!

 

 انسور رفتیم! اهی کشیدم و چاقو رو تو جیبم گذاشتم و هر دو از سالن خارج شدیم و به سمت اس 

 

سعی کردم تردید رو کنار بذارم! شاید حق با مهسان بود اون دو تا الکی توهین کردن، ولی هر کاری میکردم نمیتونستم  

 خودم رو قانع کنم! کار ما خیلی بیخود و احمقانه بود! 

 

 مهسان زد به پهلوم بود و گفت: رسیدیم! 

 

 اشاره کرد  با تعجب نگاهش کردم، به در آسانسور که بتز بود 

 از اسانسور اومدیم و بیرون و با چشم دنبال ماشیناشون گشتیم!

 

 داره! DMWنقره ای و رادوین  ۴٠۷ایلین گفته بود رامسین 

 ماشین رامسین رو شناختم، اون روز تو کوه دیدم که سوارش شد  

 

 مهسان رفت سمتش و گفت: تو برو سراغ ماشین سرگرد! 

 

 #بی_گناه  

 34#پارت_

 #نازی 

 

 



 مهسان خواست بره سمت ماشین که دستشو گرفتم، برگشت و با نگام کرد که یعنی "چیه برو کارتو بکن؟"  

 

 من: مهسان بیا بریم کارمون منطقی نیست! 

 

اخم کرد و گفت: نمیفهممت، میگی بیا تالفی کنیم بعد موقع عمل میزنی زیرش؟ اگه میخوای تو برو خودم تنهایی میتونم چند 

 تا الستیک خالی کنم! 

 

دستشو از دستم کشید بیرون و به سمت ماشین رامسین رفت و کنار الستیک جلویی سمت راستش نشست و چاقو رو روی 

 الستیک گذاشت!  

 

 از کردم بگم "مهسان نکن" که با صدایی که از پشت سرم شنیدم قلبم ایستاد! دهنمو ب

 

 _داری چیکار میکنی؟ 

 

مهسان هین کشید و با چشمایی از حدقه در اومده بلند شد، ایستاد و به پشت سرم نگاه کرد منم که جرئت نداشتم برگردم و  

 ببینمشون!  

 

ست، منطقی نیست، اما گوش  ست، احمقانهم، نکن، بیا برگردیم، کارمون بچگانهقلبم تند تند میزد! چقدر  به این مهسان گفت

نکرد! گوش نکرد و بدبخت شدیم! خدایا خودت کمک کن! اخرش اخراج میشیم! وای جواب بابا رو چی بدیم؟ مامان بفهمه 

 چیکار میخواستیم بکنیم حلق آویزون میکنه!  

 

 نچر میکنی؟ دوباره صداش رو شنیدم: داشتی ماشین منو پ

 



 صداش رگه هایی از عصبانیت داشت! کامال حق داشت اگه به باباش می گفت اخراجمون کنه! 

 

مهسان که از ترس و استرس به لکنت افتاده بود گفت: ن... نه.. چیز... چیزه.... ما.. یع.. یعنی... من... چیز... چیز شد....  

 یعنی.... 

 

 یستاد، چشماشو ریز کرد و گفتم: چیز شد؟ جلو رفت و دقیقا رو به روی مهسان ا

 

 نمیدونم چم شد که یهو زبونم به کار افتاد و گفتم: یه چیزی کنار الستیک ماشینتون برق میزد خواهرم رفت ببینه چیه!.  

 

 رادوین پناهی که هنوز پشت سرم بود جلو اومد، کنار ایستاد و گفت: حاال چی بود؟ 

 

 گفت: ا... این... بود.. چ... چاقو! مهسان چاقو رو باال اورد و 

 

رامسین پناهی یه تای ابروش رو باال انداخت و گفت: که اینطور! ممنون خانم ساالری اگه برش نمیداشتین ممکن بود ماشینم 

 رو پنچر کنه! 

 

 مهسان: خوا... خواهش... می... میکنم!  

 

   رامسین پناهی: لکنت زبون دارید؟

 

 ای بابا اینم االن گیر داده! ولمون بریم دیگه!  

 

 مهسان: م.. من.. ن.. نه! 



 

 درد و نه! کوفت و نه! زهرمار و نه! 

 حاال همیشه میگه من سوتی میدم! من دست و پا چلفتیم! خودشو ببینید! 

 

چاقو میترسین یا فکر میکنین چون حالتتون جوری بود که انگار   رامسین پناهی: پس چرا با لکنت حرف میزنین؟ نکنه از 

 میخواستین ماشینم رو پنچر کنید من دچار سوءتفاهم شدم؟ 

 

 #بی_گناه  

 35#پارت_

 #نازی 

 

 

 

 دیگه رسما قبض روح شدم! فهمیده بود! به مهسان نگاه کردم، بدتر از خودم داشت سکته رو میزد.  

 

گه... ازا.. ازار... دار.. داریم.... ف.. فقط... دیدم... ی... یه... چی.. چیزی... کن.. کنار...  مهسان: ن... نه... مگ... م

 الس... الستیک.. ما.. ماشین.. بود... تو.. توجهم... رو... جل... جلب... کرد... او... اومدم... ببی... ببینم... چ... چیه!  

 

 سین بریم رادوین پناهی: خیله خب ممنون خانم ساالری! رام

 

 رامسین سرش رو تکون داد و هر دو سوار ماشین شدن و زود از پارکینگ خارج شدن!  

 االن یه سؤال برام پیش اومد! مگه ایلین نگفت هر کدوم با یه ماشین ُجدا میان پس چرا با هم رفتن؟ 

 



 رنگ مهسان پریده بود، رفتم سمتش دستشو گرفتم و گفتم: خوبی؟؟  

 

 یهو افتاد تو بغلم و نالید: وای خدا، نزدیک بودااا!  

 

 با اخم عقب رفتم که مهسان پخش زمین شد! "اخ" ی گفت و بلند شد ایستاد با اخم گفت: ای درد بگیری! چته؟ 

 

 من: جمع کن خودتو بابا، چیزی نشده که! 

 

 : چی چیو چیزی نشده؟ کم مونده بود بفهمه چه غلطی میخواستیم بکنیمااااا!  مهسان

 

 من: فکر کردی نفهمیده؟  

 

 چشمامو ریز کرد: منظورت چیه؟ 

 

من: عزیزم یه خر هم تو رو در حالی که چاقو رو گذاشته بودی رو الستیک می دید میفهمید قصدت چیه، این دو تا که دیگه  

 فهمیدن بابا!  سرگرد و دکتر مملکتن،

 

 با بیچاره ترین حالت ممکن گفت: حاال چی میشه؟ 

 

 من: معلومه دیگه، تالفی میکنن 

 

 به صورتش چنگ زد و نالید: بدبخت شدیم، ولی شاید این کار رو نکنن به هر حال ماشین رو پنچر نکردیم 

 



 من: صحیح میکنم، نتونستیم چون به موقع رسیدن! 

 

 خونسردی؟ مهسان: تو چطور اینقدر 

 

 من: میخوای چیکار کنم؟ تالفی کنن بیکار نمیشینم منم انتقام بلدم! 

 

 بی حرف به سمت آسانسور رفتیم و به طبقه چهارم برگشتیم!  

 با اخم به سمت سالن لباس ها راه افتادم 

 

 مهسان: کجا میری؟ 

 

 من: یه نفر باید جواب پس بده! 

 

 مهسان: کی؟  

 

 من: آیلین

 

 وارد سالن شدم و با چشم دنبالش گشتم! وایساده بود پشت میزش و سر یکی از طراح ها داد و بیداد میکرد! 

 اه! اینم که هر روز با یکی دعوا داره!  

 

 تا ما رو دید لبخند ژکوندی زد و دستشو تو هوا تکون داد! لبخند خبیثی به معنای "حسابتو میرسم" زدم و به سمتش رفتم 

 



راح بدبخت رو رد کرد و رو صندلیش نشست! رو به روش ایستادم که دستشو برد سمت تلفِن روی میز و گفت:  سریع اون ط

 چی بگم براتون بیارن؟ 

 

 من: ابمیوه کوفت و قهوه زهر مار! دارین؟ 

 

اشتن درمورد  ایلین: مهسان جون باور کن هر کاری تونستم کردم نذاشتم حتی یه لحظه کامیپوتر رو نگاه کنن ولی انگار د

چیز مهمی صحبت میکردن که با ورود من به اتاق حرفشون رو قطع کردن، پسرا بلند شدن برم خیلی سعی کرد به حرف  

 بگیرمشون اما خیلی کالفه بودن مخصوصا رادوین که اخماش بدجور توهم بود! خالصه نتونستم دیگه!  

 

انیاً وقتی گفتی "بسپارش به من" خیلی با اطمینان حرف میزدی، چی  م نه مهسان، ثنفس عمیقی کشیدم و گفتم: اوالً من مستانه 

شد که نتونستی؟ و ثالثاً تو که مدیر طراح هایی و اعتبار و احترام زیادی تو شرکت داری و اقای پناهی هم برات احترام  

 زیادی قائله چطور نتونستی دو تا پسِر بی اعصاب رو پنج دقیقه تو اتاق نگه داری؟  

 

بابا من که گفتم، خیلی عصبی بودن اصال نمیشد باهاشون حرف زد. همینکه که وارد اتاق شدم اقای پناهی داد زد "چی   آیلین:

شده؟" اولین باره داد میزنه! صداش تو کل سالن پیچیده بود، همه کارمند ها دم در اتاق فالگوش وایساده بودن بفهمن موضوع  

 اری کرد!چیه! خالصه وضع خیلی ناجور بود نمیشد ک

 

 #بی_گناه  

 36#پارت_

 #نازی 

 

 

 



 نشستم رو صندلی و گفتم: همچین هم بد نشد! عذاب وجدان گرفته بودن که با اومدن پسرا و ناکام شدن کارمون از بین رفت!  

 

مهسان که تا اون لحظه ساکت بود گفت: اره اصال بهتر از این نمیشد! فهمیدن قصدمون چی بوده امروز و فردا هم تالفی 

 میکنن بدبخت میشیم حاال ببین! 

 

 تعریف کنید ببینم، چی شد؟  آیلین:

 

کل ماجرا و سوتی دادن های مهسان رو براش تعریف کردم، بعد تموم شدن حرفام آیلین از خنده ریسه می رفت و مدام می  

 گفت "خیلی باحالین"  

 

 من: بسه بابا خفه نشی انقدز میخندی! بگو قراره چه خاکی تو سرمون بشه؟ 

 

دارم؟ از کجا بدونم اخه؟ ولی نظر منو بپرسید باید بگم کمترین کاری که میکنن اخراج جدی شد و گفت: مگه من علم غیب 

 کردنتونه!  

 

 من: نمیتونن! مگه رئیسن اخه؟

 

 آیلین: هر چی رادوین بگه باباش چشم بسته قبول میکنه، اصال هیچکس از ترس جرئت نداره رو حرف رادوین حرف بزنه!  

 

 ست!  یترسه؟ واقعا مسخرهمهسان: چرا؟ یعنی پدر از پسرش م

 

 آیلین: اره میترسه! میترسه از دستش بده

 



 من: یعنی چی؟ میشه واضح تر توضیح بدی؟ چرا از دستش بده؟ 

 

آیلین: فعال برید سر کارتون! از صبح یدونه طرح هم نزدین رئیس حسابتون رو میرسه، اینجا کم کاری و مگس پرونی 

 نداریماااا!

 

 #بی_گناه  

  37#پارت_

 #نازی 

 

 

 

 معلوم بود اصال نمیخواد راجب این موضوع حرف بزنه، ما هم اصرار نکردیم و رفتیم سرکارمون!  

 

 این دو برادر خیلی فکرم رو درگیر کرده بودن، اصال نمیتونستم رو کارم تمرکز کنم!  

اب میبره! ولی حیف که نمیشه، ادم فضولی  ای کاش میشد از سر کارشون در بیارم و بفهمم چرا اقای پناهی انقدر ازشون حس 

 هستم اما نه در حدی که بخوام پا به حریم شخصی بقیه بذارم. 

 

ساعت اخر طرح هایی که در طول روز کشیده بودیم رو به اقای پناهی دادیم! طرح های من خیلی مزخرف شده بودن چون  

 یدنشون چیزی نگفت، خیلی کالفه به نظر میرسید! اصال حواسم سرجاش نبود ولی عجیب این بود که اقای پناهی با د

 میتونستم دلیلش رو حدس بزنم، دعواش با پسراش. اما دلیل دعوا رو نمیدونستم که مثل خوره به افتاده بود به جونم! 

 

 رفتیم خونه، انقدر خسته بودیم که یه راست رفتیم اتاقمون و رو تخت ولو شدیم! 

 



 کنن راحت شیم!  من: اخ خدا! ای کاش اخراجمون 

 

 مهسان: زر نزن، کار به این خوبی کجا گیرمون میاد اخه؟ 

 

 من: عامو من دیگه نیستم، دیگه نمیتونم، از چشم و گردن و کمر افتادم، نمیتونم خودمو در این راه فدا کنم باو!  

 

 مهسان: انقدر غر نزن پاشو برو حموم بوی عرقت داره حالمو بد میکنه!  

 

 د مثل بوی ادکلن میمونه!  من: دلتم بخوا

 

 مهسان: گمشو برو حموم!  

 

 م رو برداشتم و رفتم حموم. بعد یه دوش ده دقیقه ای اومدم بیرون و مشغول خشک کردن موهام شدم!  با بی حوصلگی حوله 

اصوال از سشوار استفاده نمیکنم و خیلی دیر میشه باهاش موهامو خشک کنم، همیشه از حوله استفاده میکردم و اینقدر 

 میچلوندم تا خشک بشه! االنم با حوله افتاده بودم به جونشون.!  

 

 یهو در اتاق باز شد و من چون حواسم نبود از صداش ده متر پریدم هوا!  

 به مامان که با اخم جلوم وایساده بود نگاه کردم و گفتم: مامان جان در زدن از رسم ادبه!  دستمو رو قلبم گذاشتم و 

 

 تون! مامان: الزم نکرده تو به من رسم ادب یاد بدی بچه! حاضر شین شب میریم خونه خاله

 

 مهسان رو تخت نشست و گفت: چرا؟؟ 

 



 ر شید بیایید پایین!  مامان: چون چ چسبیده به را! دعوتمون کرده دیگه، زود حاض

 

بدون اینکه به ما مجال حرف زدن بده در رو بست! از اینکه باید میرفتیم خونه خاله واقعا حالم گرفته شد! اخه اصال حوصله 

 م رو نداشتم، بدجور رو اعصاب بود! کل کل با شمیم دختر خاله

 

 لی و پیراهن صورتی و مانتوی مشکی عوض کردم! بعد شونه کردن موهام یه ارایش مالیم کردم و لباسامو با یه شلوار 

 ش زد و گفت: این چه تیپیه؟ مثال داریم میریم مهمونی! مهسان با دیدنم چنگی به گونه

 

 من: خیلیم خوبه، زود باش تا مامان نیومده به زور ببرتمون!

 

ی دستامون رو گرفت و سوار ماشین  خالصه مهسان هم بعد هفت قلم ارایش اماده شد و رفتیم پایین! مامان با چهره برزخ 

 کرد و کیفامون رو انداخت بغلمون و دو تا ادامس داد دستمون و در ماشین رو محکم کوبید که ما از هشت متر پریدم هوا! 

 

 خودشم سوار شد و گفت: این ادامس ها رو بخورید دهنتون بوی خوب بده! 

 

امانم انقدر ما رو دوست داره؟ اصلت شرمنده این دلسوزی های لبخند قشنگی زدم و به ادامس خیره شدم! خدایا چرا م

 ش شدم!  مادرانه

 

 عامو مگه دهنمون چشه؟ هر روز قبل و بعد خواب مسواک میزنم بوخداااااا

 

 #بی_گناه  

 38#پارت_

 #نازی 



 

 

 

 باالخره رسیدیم و سرایدار در رو با ریموت باز کرد و بابا ماشین رو برد داخل و پارک کرد!  

 

پیاده شدم و نگاهم رو دو تا دور حیاط چرخوندم! خیلی بزرگ بود و کلش چمن کاری شده بود، درخت های بید مجنون هم 

 خوشگل!   سمت چپ حیاط خودنمایی میکرد و یه باغچه پر گل هم داشتن با یه استخر 

 

 همیشه ارزوم بود تو خونمون یه استخر داشته باشیم اما هیچوقت نشد! اینم بگم خاله محترم خیلی مایه دار بود!  

 

 خاله و شوهرش و شمیم و شایان بچه های خاله اومدن استقبالمون و بعد کلی ماچ و موچ رفتیم داخل! 

 

 تو پذیرایی نشستیم و خدمتکار شربت اورد!  

ر خاله که بهش می گفتیم عمو مجید تا همدیگه رو دیدن رفتن یه گوشه دور از خانم ها حرف بزنن، یا بهتر بگم یه بابا و شوه

 نفسی بکشن! 

 

 شایان که همش سرش تو گوشی بود و شمیم هم گوشی به دست رفت تو حیاط! 

 !  این وسط من نقش جلبک رو داشتم نه کسی باهام حرف میزد نه خودم با کسی حرف میزدم

 

 یهو شایان بلند شد و گفت: مامان دوستم اومده در دم باهام کار داره 

 

 خاله: برو، دعوتش کن بیاد داخل!  

 



 شایان سری تکون داد و رفت!  

امیدوارم اگه دوستش اومد داخل جیگر باشه بلکه بتونم طورش کنم! واال بیست و چهار سالمه هنوز یه دوست پسر هم  

 !  نداشتم، دیگه رسما ترشیدم

 

 خاله: دخترا شما چرا چیزی نمیگین؟ 

 

 من: چی بگیم خاله جون؟! 

 

 خاله: چخبر از درس و دانشگاه؟ 

 

 من: دانشگاه تموم شد خاله جون، االن کار میکنیم

 

 با ذوق گفت: واقعا؟ چه کاری؟ 

 

 مهسان: طراحی لباس.... 

 

با ورود شایان و یا هللا گفتنش حرف مهسان نصفه موند! همه به شایان نگاه کردیم، با دیدن پسری که کنارش ایستاده بود 

 چشمام از تعجب گشاد شد!  

 

 خدایا این ما رو تعقیب میکنه؟ چرا همه جا هست؟ شرکت، کوه، االنم اینجا! 

 

 رامسین پناهی: سالم، ببخشید مزاحم شدم  

 



 سرم این چه حرفیه، بیا بشینخاله: نه پ

 

 رامسین نشست و خاله خدمتکار رو صدا زد تا بیاد و ازش پذیرایی کنه! 

 سرمو زیر انداختم ولی سنگینی نگاهش رو خیلی خوب حس میکردم!

 

 #بی_گناه  

 39#پارت_

 #نازی 

 

 

 

 ای! اخ! سر به زیر کی بودم من؟ گردنم درد گرفت از بس سرمو پایین گرفتم! 

اصال چرا پایین گرفتم؟ من که کاری نکردم تازه کلی هم عذاب وجدان کشیدم از خواب خوراک افتادم، واال! همش زیر سر  

 این مهسانه، هی میگم نکن دردسر میشه، هی میگه من باید تالفی کنم! 

 

سرمو باال گرفتم، ناگهان نگاهم تو نگاه رامسین پناهی قفل شد! زود نگاهمو چرخوندم و به ظرف میوه که روی میز بود  

 خیره شدم!  

 

 یعنی تموم مدت که سرم پایین بود داشت نگام میکرد؟ 

 به خودم تشر زدم: معلومه که نه! اصال اون چرا باید تو رو نگاه کنه؟ 

 خیلی خوشگلم"  جواب ساده بود "چون من

واال خودشیفته هم خودتونید، دختر به این بلندی و قشنگی تازه چشم ابی هم هستم دیگه چی میخواد! نگاه نکنه تعجب داره، 

 ی هیز! پسره



 

 

 همینطور با خودم درگیر بودم که با صدای خاله که گفت "بفرمائید شام" به خودم اومدم و بلند شدم!  

 

 به رامسین پناهی بندازم پشت سر مامان از پذیرایی خارج شدم!   بدون اینکه نیم نگاهی

 حاال مهسان کدوم گوری غیبش زده؟ خدا داند. 

 

 م بود! پشت میز غذا نشستیم! چشمام با دیدن قرمه سبزی برق زد و ناخوداگاه لبخند زدم! غذای مورد عالقه

 

 هنوز هم نگاه میکرد!متوجه شدم رامسین پناهی رو به روی من کنار شایان نشسته! 

 بابا فهمیدم خوشگلم ولی این همه نگاه کردن دیگه طبیعی نیست! 

 

 سرمو باال گرفتم و با نگاه ِجدیم تو چشماش خیره شدم! یه تای ابروش رو باال انداخت و با چشم به پایین اشاره کرد!  

 شینش تو دستش شدم!  اخمامو توهم کشیدم و از زیر میز به پایین نگاه کردم که متوجه سوئیچ ما

 

ست، یعنی" حاال ماشین منو پنچر میکنی؟ صبر کن نشونت سریع اخمام باز شد و "استغفرهللا"هی زیر لب گفتم! این یه نشونه 

 میدم"

 

 نگاهمو به صورتش دوختم و لبخند ژکوندی که ته بدبختیم رو نشون میداد زدم!  

درشت عسلی، لب و دهان خوش فرم که استایل صورتش رو نگاهم تو صورتش در گردش بود! پوست گندمی، چشمای 

ریشی که خیلی بهش میومد! موهاش طالیی بود که آیلین گفته بود رنگ کرده! به چشم برادری جذاب تر میکرد و در اخر ته

 واقعا تیکه ای بود برای خودش!  

 



 ای خیره شدم به اقا! دقیقه به طرز ضایعهبا صدای سرفه مصلحتیش به خودم اومدم، از چشم غره مامان فهمیدم چند 

 

 دیگه لبخند ژکوند مکوند یادم رفت سریع برای خودم غذا کشیدم و شروع کردم خوردن!  

 این چشم غره مامان یعنی "فقط پامون برسه به خودم من میدونم و تو دختره ی ورپریده"  

 

ار برای همه قهوه اورد! اصوال از قهوه تلخ بدم میاد، قهوه  خالصه بعد خوردن شام که کوفتم شد برگشتیم پذیرایی و خدمتک

 شیرین هم دوست ندارم، کال قهوه دوست ندارم، ولی اونشب مجبور شدم بردارم!  

 

 ی تلخش جمع شد!  م از مزهفنجون رو نزدیک دهنم بردم و یه جرعه خوردم که چهره

 ه و هیچ استرس و نگرانی هم در صورتش دیده نمیشه! اه اه! یه نگاه به مهسان کردم دیدم داره خیلی راحت میخور 

 

 #بی_گناه  

  40#پارت_

 #نازی 

 

 

 

 واقعا نمیتونستم این زهر مار رو بخورم! اما ته بی ادبی بود اگه میزاشتم رو میز!  

 ای بابا حاال چه خاکی تو سرم بریزم؟ اهی کشیدم و قهوه رو یه نفس سر کشیدم و فنجون رو روی میز گذاشتم!  

 

سرمو که بلند کردم دیدم همه دارن با تعجب نگام میکنن! زبونمو باال لب باالییم کشیدم تا اثرات قهوه پاک بشه و با مظلومیت  

 گفتم: خب تلخ بود! 

 



همه زدن زیر خنده! رامسین پناهی که قهقهه میزد! حق داشت، یجوری مظلومانه و با صدای اروم حرف زدم که خودمم  

 بقیه! خندم گرفت چه برسه 

 

 خاله با خنده گفت:وای.. خدا نکشتت دختر... چقدر تو بانمکی! 

 

 سریع جمع و جور شدم، صاف نشستم و لبخندی زدم!  

 

 نمک چیه االن؟ همین یه ذره ابرو هم که داشتم رفت اونم جلوی پسر رئیسم! فردا بره به باباش بگه رسما بدبخت میشم!  

 

 مامان اشاره کرد به لبم! وا چیه؟ یه بار دیگه زبونمو روش کشیدم، اِ هنوز قهوه اِی!  

 

 مامان: دخترم برو دهنتو بشور دماغتم قهوه ای شده!  

 

 دیگه ای نبود؟ از این ضایع تر دیگه نمیشم!  قهوه ای؟ رنگ 

 رامسین پناهی که با یه مبل فاصله کنارم نشسته بود، لبشو به دندون گرفته بود و شونه هاش میلرزید! 

 

 خب بخند! من که جلوتو نگرفتم! 

دسته مبلی که روش  ای که رو بلند شدم برم صورتمو بشورم که رامسین پناهی هم همزمان با من بلند شد و فنجون قهوه 

 نشسته بود شوت شد سمتم و قهوه ریخت رو مانتوم!

 :��رمانکده نازی

 #بی_گناه  

  41#پارت_

 #نازی 



 

 

 

 "هین" ی کشیدم و با دهن باز نگاهش کردم! 

 سریع گفت: ببخشید دستم خورد به فنجون! معذرت میخوام! 

 

نگاهمون میکنن دهنمو باز کردم و با صدای بلندی داد زدم: مگه گوری بی توجه به اینکه االن خونه خاله هستیم و همه دارن 

مرتیکه؟ خودم دیدم فنجونو از عمد پرت کرد سمتم! مشکلت چیه؟ هان؟ ماشینت که شکر خدا سالمه، چاقو هم برات پیدا 

 کردیم یهو ماشینتو پنچر نکنه )اره ارواح عمه ی عزیزم( حاال این جای تشکرته؟ 

 

د و گفت: چی میگی مستانه؟ با رامسین جان درست حرف بزن، چیزی نشده که! گفت دستش خورده به خاله شیونی ز 

 فنجون! 

 

رامسین جان؟ درست حرف بزنم؟ خاله کجای کاری؟ اگه بدونی این رامسین جانت چه ادم عقده اِی دیگه جان و مان گفتن 

 یادت میره! 

حاال خوبه کاریم با اون ماشین زشتش نکردیم اینجوری منو قهوه ای میکنه! اگه میکردیم دیگه رسما قیمه قیمه مون میکرد! 

 پسره ی ندید بدید ماشین ندیده ی کینه ای!  

 

 خاله رو به شمیم گفت: دخترم یکی از مانتوهات رو بیار مستانه فعال بپوشه!  

 

و دنبال شمیم از پذیرایی خارج شدم و به سمت دستشویی رفتم! شمیم رفت اتاقش تا  با حرص نگاهم رو از رامسین گرفتم

 برام مانتو بیاره!  

 



 جلوی روشویی ایستادم و بعد باز کردن شیر چند مشت اب به صورتم زدم تا اثرات قهوه از بین بره! 

ی دیوونه تو که قهوه نمیخوری برندار   یعنی از من بدبخت وجود نداره! چرا من انقدر سوتی میدم؟ یکی نیست بگه دختره

 دیگه چرا اینقدر خودتو ضایع میکنی؟ واقعا نمیفهمم!  

 

 شمیم اومد و یه مانتوی لِی ابی بهم داد! 

 ازش گرفتم و مانتوی سفید خودمو دراوردم و مانتوی شمیم رو پوشیدم! 

 

 شمیم: مانتوت روشنه لک میشه! چرا از اول درش نیاوردی؟ 

 

 مونده با بلوز صورتی بدون استین که عکس گربه روشه بشینم جلو بابا و داداشت!  من: همینم

 

 زد زیر خنده! واقعا خنده دار بود! اخه کی با همچین بلوزی میاد مهمونی؟ واقعا خاک باغچه قاشق قاشق تو سرم! 

 

 وقتی خنده هاش تموم شد گفت: راستی اون حرفا چی بود به اقا رامسین میگفتی؟  

 

 : کدوم حرفا؟ من

 

 شمیم: همون ماشین و چاقو و اینایی که گفتی..  

 

 خندیدم و گفتم: هیچی مهم نیست! 

 

 شمیم: ببینم شما همدیگه رو میشناسید؟ نکنه دوست پسرته؟ 

 



من: هی هی وایسا منم سوار شم... چه واسه خودت میبری و میدوزی!.... نه حاجی دوست پسرم نیست پسِر رئیِس شرکتیه 

 که توش کار میکنم!  

 

 شمیم: چی؟ یعنی هر روز همدیگه رو میبینید؟  

 

حاال تو چرا اینا رو میپرسی؟  من: نه بابا اون که هر روز نمیاد شرکت )چشمامو ریز کردم و چند قدم جلو رفتم و ادامه دادم( 

 

 

 #بی_گناه  

 42#پارت_

 #نازی 

 

 

 

انتظار داشتم هول بشه و بگه "هیـ... هیچی... همینجوری" ولی در کمال تعجبیم با اطمینان و خیلی محکم گفت: دوستش 

 دارم!  

 

ه خودم اومدم: ببند چشمام تا اخرین حد ممکن باز شد! حدود سی ثانیه همینجوری شوکه نگاهش کردم که با صداش ب

 دردرواِزِر، مگس نره توش!  

 

م رو درک نمیکردم، نمیدونم چم شده بود؟  دهنم که از شدت تعجب باز مونده بود رو بستم و صاف ایستادم! حس اون لحظه

به من عصبی بودم؟ شایدم ناراحت؟ شایدم فقط تعجب کرده بودم؟ اره قطعا فقط متعجب شدم! اما دلیل این شوکه شدنم چیه؟ 



چه اصال؟ خیلی طبیعِی شمیم عاشقش بشه به هر حال اون یه پسر َجوون و خوشتیپ با وضعیت مالی و اجتماعی خوبه و  

 شمیم هم یه دختر َجوون که از همه نظر تکه! 

 

 شمیم دستشو جلوم تکون داد و گفت: هووی؟ سه ساعته دارم با دیوار حرف میزنم؟ 

 

 من: ها؟ هان؟ چی میگفتی؟ 

 

یم خواست چیزی بگه که مهسان وارد دستشویی شد و گفت: دو ساعته چیکار میکنین شما دوتا؟ مستانه بیا داریم میریم شم

 خونه! 

 

بی حرف دنبالش راه افتادم! شوهر خاله و بابا کلی سر اینکه بیشتر بمونیم تعارف تیکه پاره کردن و در نهایت هم بابا پیروز  

 ت شام و پذیرایی خوبشون برگشتیم خونه! شد و بعد خداحافظی و تشکر باب

 

موقع خداحافظی خاله حسابی اخماش توهم بود، صد در صد بخاطر اینه که سر رامسین جانش داد زدم! برام مهم نبود،  

 تقصیر خودشه پسره ی گاو! واال مگه من چیکارش کردم؟ 

 

میدونستم یه تنبیه حسابی در انتظارمه! اما برام مهم نبود! اون شب به محض رسیدنمون به خونه مامان بهم گفت برم اتاقش! 

هیچی برام مهم نبود، همش حرفی که شمیم زد تو ذهنم میچرخید! "دوستش دارم" چرا دوستش داره؟ اصال از کی به 

 شون رفت و امد داره؟ با هم صمیمین؟ چطوری اشنا شدن؟ خونه

ج ترم میکرد، مدام به خودم نهیب میزدم "بسه مستانه اخه به تو چه؟" همش این سؤاالت تو ذهنم میچرخید و هر لحظه گی

 ولی باز نمیتونستم افکارم رو کنترل کنم 

 

 مامان دستمو کشید و گفت: چته یه ساعته دارم صدات میزنم وایسادی وسط حال؟ بیا ببینم 



 

 کشون کشون منو برد اتاقش و در رو بست، جلوم ایستاد و گفت: گوشی.  

 

 ابروهام باال پرید و گفتم: گوشی چی؟  از تعجب

 

 مامان: منو مسخره میکنی؟ 

 

 من: من غلط بکنم مادِر من، این چه حرفیه! 

 

 مامان: حرف اضافه نزن، گوشیتو بده ببینم!  

 

اگه وقِت دیگه ای بود حتما می گفتم "مامان جونمو بگیر ولی گوشیمو نگیر" اما اون شب انقدر فکرم درگیر بود که بی  

 حرف گوشیمو از جیبم دراوردم و جلوش گرفتم! 

 

 از دستم گرفتش و گفت: این تا دو روز پیش من میمونه! 

 

 ــاااامـــــاااان! با این حرفش دیگه به خودم اومدم و با عجز نالیدم: مــــ

 

 

 مامان: یامان! همین که گفتم، حرف نباشه. 

 

 با حرص اخمامو کشیدم توهم و از اتاق اومدم بیرون

 



 #بی_گناه  

 43#پارت_

 #نازی 

 

 

 

 

 

م حسابی سر رفته بود، مداد رو روی میز پرت کردم و کالفه  پشت میزم نشسته بودم و طرحِ یه مانتو رو میکشیدم! حوصله

 به پشتِی صندلی تکیه دادم!  

 

تجربه ثابت کرده بود که وقت هایی که حوصله ندارم کاری انجام ندم چون اونوقت اون کار رو به بدترین شکل ممکن 

 خراب میکنم! 

 

 م رو بیاره سر جاش!  د شدم برم پیش ایلین، تنها کسی که میتونست حوصلهبلن

از اتاقم اومدم بیرون و وارد سالن شدم، همه کارمند ها پشت میزاشون مشغول کارشون بودن؛ هنوز حتی وقت نکردم  

 باهاشون اشنا بشم! 

 

یه عالمه ویترین لباس بودن، اندازه یه کوه   سمت چپ سالن یه راهرو بود که بعد از اون یه سالن خیلی بزرگ بود که توش

 لباس اونجا بود و میز ایلین هم همونجا کنار لباسا بود!  

 

مثل همیشه داشت با یکی دعوا میکرد! رفتم جلو و صداش زدم، برگشت و با دیدنم اون بدبختی که داشت سرش داد میزد رو  

 رد کرد و با لبخند گفت بشینم! 



 

 م سر رفته!  حوصله نشستم و نالیدم: ایلین

 

 ایلین: چرا عزیزم؟ 

 

 من: نمیدونم، از دیشب یجوریم!  

 

 سریع براق شد سمتم و تند تند گفت: مگه دیشب چی شده؟ 

 

 با چشمای گرد به عقب هولش دادم و گفتم: اروم باش عزیزم... اروم! 

 

 تمام ماجراهای دیروز و سوتی دادن هام و داد زدنم و همه رو مو به مو براش تعریف کردم!  

 

بعد تموم شدن حرفام آیلین با تعجب گفت: باورم نمیشه رامسین همچین کاری کرده باشه. درسته اون پسر شوخ طبع و 

 ای نیست! سرحالیه ولی کینه

 

لی خوبه )صاف نشستم و با چهره جدی ادامه دادم( اگه کینه ای نیست پس کار دهنمو براش کج کردم و گفتم: اره اره اون خی

 دیشبش رو پای چی میذاری؟ 

 

 ایلین: دعوت به کل کل! 

 

 من: ها؟ 

 



 آیلین: احتماال دوست داره با تو و مهسان کلکل کنه، اون از اینجور کارا خوشش میاد! 

 

 #بی_گناه  

 44#پارت_

 #نازی 

 

 

 

ست؟ اره قطعاً از کلکل خوشش میاد؟ اونم با من و مهسان؟ نکنه مرض مردم ازاری داره؟ دیوونه  سرم سوت کشید!!!!

 ست!  ست! تو کوه هم با پررویی میخواست پاچه شلوارم رو باال بزنه، معلومه که دیوونه دیوونه 

 

 با صدای ایلین به خودم اومدم: مستانه؟ کجایی دختر؟ 

 

 یچی همینجام! بهش نگاه کردم و گفت: ها؟... ه

 

 لبخندی زد و گفت: ببینم حاال میخوای چیکار کنی؟ به نظر من که تالفی نکن...اصال هیچ کاری نکن تا خودش بیخیال بشه! 

 

 من: نوچ نمیتونم کاری نکنم کال وقتی کسی اذیتم کنه تا دلمو خنک نکنم نمیتونم اروم باشم! 

 

 ایلین: حدس میزدم اینو بگی! خیله خب من که نمیتونم جلوتو بگیرم وقتیم خواستی تالفی کنی میتونی رو من حساب کنی!  

 

 عاقل اندر سفیهانه نگاهش کردم! با پررویی گفت: ها؟ چیه؟ مشکلی داری بگو برات حلش کنم؟ 

 



 من: دفعه قبل رو کمکت حساب کردم برای هفت پشتم بسه!  

 

 فت: باور کن مثل اون دفعه نمیشه دیگه حواسمو جمع میکنم! خندید و گ

 

 من: امیدوارم خواهر...امیدوارم! 

 

 آیلین: خب حاال تیکه بارونم نکن! ببینم نسکافه میخوری؟ 

 

 سرمو به نشونه مثبت تکون دادم، تلفن رو برداشت و دو تا نسکافه سفارش داد!  

 اوردن! بعد پنج دقیقه از ابدارخونه برامون نسکافه

 

 لیوانم رو برداشتم و یه قلپ خوردم! سریع لبمو گزیدم، خیلی داغ بود! گذاشتمش روی میز تا سردتر بشه! 

 

آیلین برعکس من که خیلی خونسرد نسکافه رو داغِ داغ میخورد و سرش پایین بود، داشت نوشته های روی برگه ای که زیر 

 دستش بود رو میخوند!

 

 شرکت سماء جلسه داریم، اماده باش! _آیلین نیم ساعت دیگه با

 

ای سرمو چرخوندم و پشت سرمو نگاه کردم! رامسین پناهی دست به کمر و با چهره کالفه با شنیدن صدای اشنا و مردونه 

 ایستاده بود! 

 

 #بی_گناه  

 45#پارت_



 #نازی 

 

 

 

با دیدنش چنان حرصی وجودم رو گرفت که خیلی ناگهانی و بی توجه به محیطی که توش بودیم لیوان نسکافه رو از روی 

 میز بذاشتم و همه محتویاتش رو پاشیدم رو هیکل رامسین پناهی!  

 

 صدای جیغ آیلین و چند نفر دیگه که اونجا مشغول کارشون بودن بلند شد! 

 و گفتم: شنیدم از کلکل خوشت میاد! اینم یه چراغ سبز از طرف من برای شروع بازی!  بلند شدم و مقابلش ایستادم 

 

ش با قدم های بلند از سالن خارج شدم و به سمت اتاقم رفتم، به محض وارد شدن به اتاق زدم زیر  بی توجه به قیافه بهت زده 

 خنده! 

 

شدم ولی نمیتونستم جلوی خودمو بگیرم و هی تک خند  وقتی خنده هام خوب تموم شد پشت میزم نشستم و مشغول طرح زدن 

 میزدم! 

 

چند ساعت گذشت و ظهر برای ناهار با مهسان به طبقه دوم رفتیم، اونجا ماجرا رو براش تعریف کردم، اول غذا پرید تو 

د شروع کرپ  گلوش و انقدر سرفه کرد که کم مونده بود از حال بره بعد با شوک نگاهم کرد بعد که از شوک بیرون اوم

سرزنش کردنم که چرا همچین کاری کردم و نباید میکردم و حاال میتونه اخراجم کنه و اِل میشه و بِل میشه! خالصه مغزم  

رو خورد، کال پشیمون شدم از اینکه بهش گفتم، اخرش با یه جیغ بنفش ساکتش کردم، حاال بماند که ابرومون جلو همه  

 ن رفت!  کسایی که داشتن اونجا غذا میخورد

 



ساعت اخر وقتی سوار ماشین میشدیم و میخواستیم بریم خونه تو پارکینگ رامسین پناهی رو دیدم، با دیدنمون با چهره ای  

 که شرارت ازش میبارید یه چشمک شیطون زد و سوار ماشینش شد و با سرعت باال از محوطه پارکینگ بیرون رفت!  

 

 ادی نبود! یه بالیی سرت میاره مهسان: دیدی؟ دیدی چشمک زد؟ این چشمکش ع

 

 من: بشین بریم باوا، هیچ غلطی نمیتونه بکنه! 

 

 #بی_گناه  

  46#پارت_

 #نازی 

 

 

 

 سوار ماشین شدیم، این دفعه مهسان نشست پشت فرمون! 

 سکوت بینمون حاکم بود، نه مهسان چیزی میگفت نه من!  

 

تمام فکرم درگیر چشمکی بود که رامسین پناهی زد! مطمئنم بی منظور نبوده! یا یه کاری کرده و ما خبر نداریم با میخواد یه 

 کاری بکنه! حاال چیکار؟ خدا داند.  

 فقط میدونم اگه کاری کنه منم ساکت نمیمونم!  

 

بلند کردم، قبل اینکه بفهمم چی به چیه به جلو  با صدای جیغِ مهسان وحشت زده دو متر پریدم هوا و با چشمای گرد سرمو

 پرت شدم و سرم محکم به داشبورد خورد!  

 



از درد "اخ" بلندی گفتم و سریع سرمو بلند کردم! دستمو رو پیشونیم گذاشتم و با  عصبانیت به مهسان نگاه کردم، که با دیدن 

 ه نگرانی داد! ش عصبانیم کامال پرید و جاش رو برنگ پریده و چشمای وحشت زده

 

 رنگش مثل گچِ دیوار شده بود و چشماش تا اخرین حِد ممکن گرد شده بود!  

وحشت زده و با نگرانی، بی توجه به دردی که تو سرم پیچیده بود با دو تا دستام دو تا شونه هاش رو گرفتم و محکم تکونش 

 چت شد عزیزم؟ با توام! دادم و در همون حالت گفتم: مهسان؟ خوبی؟ چرا چیزی نمیگی؟ مهسان؟ 

 

 یهو مثل برق گرفته ها به عقب هولم داد که محکم خوردم به در!  

"اخ" ی گفتم و با تعجب نگاهش کردم، نفس عمیقی کشید و دستشو رو قلبش گذاشت! چند بار دیگه پشت سر هم نفس عمیق  

ــــــن! مستانه خوبی؟ ببخشید، ببخشید، بخدا اصال کشید، وقتی حالش جا اومد با تعجب و نگرانی نگاهم کرد و گفت: هـــــــیـ

 حواسم نبود، نفهمیدم چی شد!  

 

 صاف نشستم و گفتم: خوبم... خوبم! تو خوبی؟ چی شد یهو؟ 

 

قبل از اینکه مهسان چیزی بگه یه نفر به شیشه ماشین ضربه زد! مهسان پشتش به شیشه بود و من میتونستم پشت سرش رو  

 م حبس شد!  وین پناهی نفس در سینهببینم! با دیدن راد

 

مهسان سرشو چرخوند و پشت سرشو نگاه کرد! با دیدنش سریع شیشه رو پایین داد و خواست چیزی بگه که رادوین پناهی  

 زودتر گفت: حواست کجاست خانم محترم؟ مگه کوری ماشین پلیس رو نمیبینی؟ چرا یهو میپیچی جلو؟ 

 

 #بی_گناه  

 47#پارت_

 #نازی 



 

 

 

 ای خاک بر سرت مهسان!  با تعجب بهش نگاه کردم! مهسان پیچیده بود جلوی ماشین پلیس؟  

 

 مهسان: ب... ببخشید!  

 

 رادوین پناهی: باید جریمه بشید! 

 

 مهسان با نگرانی و صدای لرزون گفت: چ.. چرا؟ م.. من.. حوا.. حواسم... نبود! 

 

   رادوین پناهی: نه مثل اینکه واقعا لکنت زبون داری! چرا هر دفعه با ِمن ِمن حرف میزنی؟

 

 من: طرز حرف زدن خواهرم به شما ربطی نداره اقای پناهی! جریمه چقدره؟ 

 

 گفت: با من درست حرف بزن خانم ساالری!  اخم کرد و با فک منقبض شده 

 

 چشمامو تو حدقه چرخوندم و با کالفگی گفتم: پرسیدم جریمه چقدره؟ 

 

رادوین پناهی: الزم نیست، میتونید برید ولی دفعه بعد خوب حواستونو جمع کنید که مثل االن نشه، همه پلیس ها مثل من 

 گذشت نمیکنن! 

 

 ت کنید! لطفا بگید چقدر بدم؟ من: کسی هم از شما نخواست گذش 



 

 رادوین پناهی: گفتم الزم نیست! االنم زود از سر راه برید کنار! 

 

بعد از این حرفش بدون اینکه به ما فرصت بده چیزی بگیم، رفت سمت ماشین پلیسی که سمت چپمون بود، سوارش شد و دو  

 تا بوق زد که یعنی "برید دیگه چرا وایسادین؟"  

 

 رت زد و دنده عقب رفت و از خیابون خارج شد!  مهسان استا

 

 من: حواست کجا بود خواهر جان؟ واقعا ماشین پلیسو ندیدی؟ 

 

 مهسان: گفتم که حواسم نبود، تو هم لطفا گیر نده!  

 

 چیزی نگفتم و به جلو خیره شدم!

 چرا هر روز یه جوری با این دو برادر برخورد میکنیم؟ واقعا چرا؟ 

 کوه، خونه خاله، شرکت، بازداشتگاه، و حاال خیابون هم اضافه شد! 

 واقعا عجیبه! هنوز یک ماه هم نیست که باهاشون اشنا شدیم، اونوقت این همه برخورد پیش اومده! 

 

 ذهنم خیلی درگیر بود، حتی نفهمیدم کی رسیدیم خونه! 

 پناه بردم، حتی شام هم نخوردم!   به محض ورود به خونه مثل همیشه دوش گرفتم و به تخت خوابم

 اصوال وفتی حوصله ندارم اشتهامم از دست میدم!  

 

 خالصه با فکری پریشون خوابم برد!

 



 #بی_گناه 

 48#پارت_

 #نازی

 

 

 

 

 

 صبح بود! بین خواب و بیداری بودم! نور خورشید از پنجره کوچیک اتاق رو صورتم می تابید و چشمامو اذیت میکرد!  

 

ی هم فشار دادم و پتو رو باال تر اوردم! معموال صبح ها نیم ساعت رو تخت از این پهلو به اون پهلو میشم بعد پلک هامو رو

 خوابم میپره و کامال بیدار میشم! 

 

 حدود پنج دقیقه ای میشد در اون حالت بودم که یهو حس کردم اب یخ روم ریخته شد!  

با چشمای گرد در حالی که دستم روی قلبم بود و نفس نفس می زدم به  جیغ بنفشی زدم و خیلی سریع سیخ سر جام نشستم و

 مهسانی که با یه سطل بزرگ جلوم وایساده بود نگاه کردم!

 

 مهسان با خونسردی سطل رو تو دستش جا به جا کرد و گفت: بیا صبحونه بخور باید بریم سر کار، دیرمون میشه 

 

 زدم: ازار داری؟ کار چه صیغه اِی؟ اخه روز جمعه کار چیه واقعا؟ با عصبانیت از تخت پایین اومدم و داد 

 

 ست خرسی جان!  با همون خونسردی در حالی که از اتاق خارج میشد گفت: پنجشنبه

 



برگشته میگه خرسی  م بلند میشد! اخه این چه طرز بیدار کردِن؟ نمیگه ممکنه من سنکوپ کنم؟ یعنی منو میگید! دود از کله

ت؟ میفهمی دیگه؟)عمه جونم ببخشید( درسته زیاد میخوابم ولی نه در حد خرس! بابا  سی جان عمته! میفهمی عمهجان! خر 

 انصاف داشته باش! 

 

با خودم درگیر بودم که با صدای مهسان که از پایین داد زد "مستانه بیا دیرمون میشه" حسابی جا خوردم و یه جیغ خفه 

 کشیدم!  

 

 تو ای مهسان!  نفرین خدایان عامون بر 

رفتم پایین، خواستم صبحونه بخورم که مهسان نذاشت و گفت "وقت نداریم دیر میشه"  بجاش یه لقمه برام درست کرد و داد  

دستم بعدش دستمو گرفت برد دستشویی و خمیر دندون و مسواک رو داد دستم بعد مسواک زدن و شستن صورتم منو برد  

سفید و شلوار لی و خاکستری انداخت جلوم و لقمه رو ازم گرفت! لباسامو عوض کردم و  اتاقمون و خیلی سریع یه مانتوی 

 خواستم لقمه رو از مهسان بگیرم که دیدم جا تَره و بچه نیست! یعنی لقمه نیست، مهسان خورده بودش!  

 

قامون رفتیم که با صدای  خالصه با عجله اماده شدم و بدون اینکه حتی یه برق لب بزنم اومدیم شرکت و سریع به سمت اتا

 اقای پناهی که گفت "خانم های ساالری" متوقف شدیم!

 

 #بی_گناه  

 49#پارت_

 #نازی 

 

 

 

 برگشتیم سمتش و نگاهش کردیم! با اخم به طرفمون می اومد، همه کارمند ها و آیلین هم اونجا وایساده بودن و نگاه میکردن! 



 

 ت چنده؟ اقای پناهی جلومون ایستاد و گفت: االن ساع

 

 ! ۹من: نمیدونم، من که هشت و نیم بیدار شدم نیم ساعت هم تو راه بودیم پس االن ساعت 

 

 مهسان نیشگون ریزی از پهلوم گرفت که یعنی "خفه شو خودش میدونه چقدر راهه" 

باشید! این چه طرز   اینجا ۹ست خانم ساالری و شما باید ساعت  دقیقه ۹:٠۵اقای پناهی ابرویی باال انداخت و گفت: ساعت 

 کار کردنه؟ من کارمند بی نظم و وقت نشناس نمیخوام!  

 

 خواستم جوابشو بدم که با صدای خیلی اشنایی که متعلق به رامسین پناهی بود حرف تو دهنم ماسید!  

 

رامسین پناهی: خب پدِر من، پارک کردن ماشین بین اون همه ماشین های گُنده و منتظر اسانسور موندن و باهاش به این  

 طبقه اومدن خودش پنج دقیقه وقت میبره دیگه!  

 

 با تعجب بهش نگاه کردم! کنار ورودی راهرویی که اتاق طراح ها توش بود وایساده بود! 

 کنه؟چرا از من و مهسان دفاع می 

یکی نیست بگه به تو چه؟ بزار بابات چند ت حرف بارمون کنه تاراخرشم اخراج بشیم، من بتونم صبح یه خواب راحت   

 داشته باشم! واال!  

 

 اقای پناهی: خیله خب میتونید برید!) بعد رو به پسرش گفت( رامسین تو با من بیا، کارت دارم!  

 

 مهسان دستمو کشید و به سمت راهرو رفت!  

 



 مهسان: این طرز حرف زدن با رئیسته؟ باید با احترام باهاش برخورد کنی!  

 

من: همچین میگی "با احترام باهاشون برخورد کنی" که انگار طرف رئیس جمهوِر! صاحب یه شرکت کوچولو که بیشتر 

 نیست! 

 

رت نمیشه؟ در ضمن کجای این  مهسان لبشو گاز گرفت و گفت: اخه تو چرا با همه دعوا داری؟ چرا احترام به بزرگتر س 

 شرکت کوچیکه؟ یکم دیگه روش کار میکردن اندازه برج ایفل میشد! 

 

رسیدیم به اتاقامون! دستمو رو دستگیره گذاشتم ولی قبل اینکه در رو باز کنم گفتم: من خیلیم خوب احترام سرم میشه، فقط  

تو پارکینگ همین   ۹د اخه ما کی دیر کردیم؟ ساعت حرف مفت رو نمیتونم تحمل کنم! اقای پناهی داشت حرف الکی میز

شرکِت خراب شده بودیم! نه من میخوام بدونم کی دیر کردیم که اقای پناهی با توپ و تشر بهمون تذکر میده و میگه وقت  

 نشناس؟ 

 

شخصیتی ربط  مهسان: اوووف... اخه تو چرا اینقدر زبونت سرخه؟ حرف مفت چیه؟ نباید این چیزا رو به همچین مرد با

 بدی! 

 

م، بیشعورم، اقای پناهی هم با شخصیت ترین و  چشمامو تو حدقه چرخوندم و کالفه گفتم: اره من زبون درازم، دهن پاره

 خوش اخالق ترین موجودیه که خدا افریده! حاال ول میکنی؟ 

 

 با اخم گفت: خیله خب برو! من که جلوی زبون تو کم میارم!

 

 #بی_گناه 

 50#پارت_



 #نازی

 

 

 

 دهن کجی کردم و وارد اتاقم شدم!  

 با دیدن پنجره باز و پرده که باد تکونش می داد با تعجب ابرو هامو باال دادم! 

 

من که دیروز موقع رفتن پنجره رو بسته بودم، بعد از اون هم کسی وارد اتاقم نشده، یعنی هیچکس اجازه نداره بدون اجازه 

 بشه! پس پنجره رو کی باز کرده؟  ی من وارد اتاق کارم

 

م رو روی میزم گذاشتم و پرده رو کنار زدم، پنجره رو بستم و برگشتم سمت میزم که یهو یه چیزی با تعجب جلو رفتم، کوله

 م! پرید رو شونه

 

و جیغ فرا بنفشی  م نشسته بود چشمامو گرد شد با تعجب سرمو چرخوندم ببینم چیه که با دیدن مارمولک بزرگی که رو شونه

 زدم!  

 مامولک یهو از زیر شالم رفت تو موهام! شروع کردم باال پایین پریدن و جیغ زدن!  

 

در اتاق محکم باز شد و مهسان در حالی که تو چارچوب وایساده بود با تعجب نگاهم کرد و گفت: چی شده؟ چرا جیغ  

 میزنی؟ 

 

رداشتم تا بکوبم تو سرم بلکه مارمولک ول کنه و بره! اما یه مارمولک  م رو ببی توجه بهش خودمو به میز رسوندم و کوله

دیگه از رو کوله پرید رو صورتم! کوله رو پرت کردم سمت دیوار و همونطور که بپر بپر میکردم دستامو تو سر و صورتم 

 می کوبیدم! 



 

میلرزید! همیشه از حشرات میترسیدم! وقتی  م حبس شد! لب هام م و وارد لباسم شد! نفس در سینهیهو مارمولک رفت تو یقه 

میدمشون مور مورم میشد و حاال یه مارمولک دقیقا رو شکمم بود و یکی دیگه رو گردنم! تمام تنم داشت مور مور میشد!  

 حالت تهوع گرفته بودم! 

 

پشت رفت تو لباسم و با دست شکمم رو چنگ زد و مارمولک رو از رو مانتو در دستم گرفتم! اونی که رو گردنم بود از 

 شروع کرد رو کمرم حرکت کردن!  

 

لبمو گاز کردم! گلوم از جیغ هایی که زده بودم می سوخت! از حرکت اون مارمولک رو کمرم قلقلکم میومد! کم مونده بود  

 بزنم زیر گریه! 

  پایین پریدن!  یهو مارمولک خیلی سریع برگشت رو گردنم! دو تا جیغ پشت سر هم زدم و دوباره شروع کردم باال

 

مهسان به سمتم اومد و سعی میکرد با گرفتن دستم یجوری نگهم داره اما موفق نمیشد! بیچاره نمی دونست مارمولک تو  

 لباسمه! 

 

 کم مونده بود بزنم زیر گریه! بغضم گرفته بود و اشک تو چشمام جمع شده بود!  

 

 مارمولک خیلی سریع رو کمر و گردن و شونه هام حرکت میکرد و من هر لحظه شدت جیغ هام بیشتر می شد!  

 

 آیلین وارد اتاق شد و با پریشونی گفت: وای مستانه چی شده صدای جیغ هات تو شرکت.... 

 

ن وضعیت داغونم حرفش رو نصفه رها کرد و به سمتم اومد! دو تا دستامو گرفت و با محکم نگه داشت! مارمولکی با دید

 که تو دستم بود دوباره رو شکمم شروع به حرکت کرد! 
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 دیگه تحمل نداشتم! بی اختیار زدم زیر گریه!  

 

 چرا گریه میکنی؟ ! چی شدی؟ مهسان با نگرانی گفت: مستانه حرف بزن

 

 بریده بریده جواب دادم: مار... مارمولک... تو... لب.. لباسمه! 

 

 چشمای هر دوشون گرد شد و با هم گفتن: چی؟ 

 

 م بیشتر شد! آیلین سریع دکمه های مانتوم رو باز کرد و درش اورد! شدت گریه

از سرم برداشت و باهاش رو تو کمرم که باعث شد اون یکی   مارمولکی که رو شکمم بود پرید پایین! مهسان شالم رو

 مارمولک هم بپره پایین!  

 

 بی حال رو صندلِی پشت میز افتادم!  

مهسان در اتاق رو بست و اومد سمتم، کنارم وایساد و شونه هامو گرفت و گفت: هیس! اروم باش هزیزم... اروم... تموم 

 شد... تموم شد. 

 حشرات حساسیت دارم! دستمو رو قلبم گذاشتم، تند تند میتپید!   فقط مهسان میدونست به



 ایلین رفت بیرون و مهسان اروم شونه هامو ماساژ می داد!  

 

م بند اومده بود! خیلی ترسیده بودم! اون لحظه اصال نمی تونستم به این فکر کنم که "اتاق من که مارمولک نداشت اینا گریه

 از کجا اومدن؟"! 

 

آیلین بعد چند دقیقه با یه لیوان اب برگشت و دادش بهم! اب رو که خوردم حالم بهتر شد! نفس عمیقی کشیدم و صاف نشستم  

 سر جام!  

 

 م رو که پرت کرده بودم گوشه اتاق برداشت و گذاشت رو میز و گفت: حالت خوبه؟؟ مهسان کوله

 

 سرمو تکون داد و گفت: خوبم! 

 

 پناهی بگم شرکت یه سمپاشی درست و حسابی الزم داره!  آیلین: باید به اقای  

 

 مهسان: شرکت چیزیش نیست! این مارمولک ها رو یکی عمدا اورده تو اتاق مستانه!  

 

 ایلین پلک هامو روی هم فشار داد و گفت: رامسین! 
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 دنم رو شنیدم!  جوری سرمو چرخوندم سمتش که صدای شکستن قلنچ مهره های گر 

 

 نگاهی به قیافه متعجبم کرد و گفت: اره رامسین! به غیر از اون کار کی میتونه باشه اخه؟ 

 

مهسان با حرص گفت: عوضی! وقتی اومدیم دیدم جلو راهرو وایساده، نگو رفته بوده مارمولک تو اتاق مستانه جاسازی 

 کنه! 

 

 من: پس اقای پناهی...  

 

 آیلین: بله! اقای پناهی شما رو معطل کرده تا پسرش بتونه کارشو انجام بده! 

 

 مهسان: چی؟ یعنی اقای پناهی میدونه پسرش میخواسته چه غلطی بکنه؟ 

 

 ایلین: معلومه که نه! البد رامسین به یه بهونه ای گولش زده تا شما رو معطل کنه! 

 

ه طول و عرض اتاق رو با قدم هام طی میکردم گفتم: این دیگه چجور پسریه؟  با حرص از رو صندلی بلند شدم و در حالی ک

اخه ادم بابای خودشو گول میزنه؟ پسره ی کینه اِی عوضی! من فقط یه نسکافه ریختم روش اونوقت اینجوری تالفی کرد! 

 این بی انصافیه، کارش واقعا وحشتناک بود! کم مونده بود سکته کنم! 

 

وم باش! خب رامسین و رادوین با پدرشون رابطه خوبی ندارن، چطور بگم... یجورایی دارن به زور  ایلین: خیله خب ار 

وجود همدیگه رو تحمل میکنن، نمیتونن همدیگه رو از سر راه بردارن هم از هم میترسن! همدیگه رو دوست دارن اما  

 ب.... نفرت و انتقام بینشون حاکم شده! احترام به هم براشون معنایی نداره! خ



 

سرشو بلند کرد، با دیدن چشمای گرد و دهان باز و ابرو های باال رفته من و مهسان تازه فهمید داره چی میگه! ساکت شد و  

 رفت سمت مانتوم، برش داشت و گرفت جلوم و گفت: بپوش و کارتو شروع کن تا شب باید چند تا طرخ بزنی!  

 

 کرده!  نمیفهمید داره چی میگه! قشنگ معلوم بود هول

 

مانتو رو کنار زدم، جلو رفتم و مقابلش ایستادم و گفتم: منظورت از حرفایی که زدی چیه؟ یعنی چی انتقام بینشون حاکمه؟  

 چرا از هم میترسن؟ آیلین موضوع چیه؟ 

 

ی! آیلین موضوع  مهسان به تبعیت از من جلو اومد و با تعجب گفت: قبالً هم یه چیزایی گفتی و پیچوندی! االنم داری میپیچون

 چیه؟ 

 

آیلین لباشو با زبونش خیس کرد و گفت: هی.. هیچی... موضوعی نیست! یعنی چیزی نیست که به شما مربوط باشه پس  

 نیازی نیست بدونید!  

 

مهسان: چرا یه موضوعی هست و تو داری پنهون میکنی! اگه نمیخوای بگی مشکلی نیست، ما اصرار نمیکنیم! اصال به  

 موضوع خانوادگیه!  "چیزی نیست که به ما مربوط بشه پس الزم نیست بدونیم" یا به عبارتی، به ما چه؟ قول خودت 

 

آیلین سرشو انداخت پایین و گفت: دخترا لطفا از دستم ناراحت نشید! من واقعا نمیتونم بگم، قول دادم این راز رو با خودم به  

 گور ببرم! 

 

آیلین گفتم: نه! چرا باید ناراحت بشیم؟ این یه راِز و اگه گفته بشه دیگه اسمش راز  چشم غره ای به مهسان رفتم و رو به 

 نیست! 



 

 مهسان: ببخشید آیلین جون! منظور بدی نداشتم!  

 

 آیلین لبخندی زد و گفت: نه، مهم نیست! خب من دیگه برم همه کارام مونده!  

 

 رفت سمت در ولی قبل اینکه خارج بشه گفت: راستی هر وقت خواستین تالفی کنید به منم بگین!  

 

 با خنده گفتم: حتما

 

 خندید و از اتاق خارج شد 
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 اینکه حسابی تکوندم پوشیدمشون!  مانتو و شالمو برداشتم و بعد

 

 مهسان: مستانه به نظرت اون رازی که آیلین ازش حرف میزنه چیه؟ خیلی ذهنمو درگیر کرده! 

 

جواب درست این بود "چون اقای پناهی زن خودشو کشته و رادوین دنبال ثابت کردن این موضوعه و رامسین هم بین پدر و 

شون حمایت کنه" اما قطعا نمیتونستم اینو به مهسان بگم چون حتما میرفت اداره آگاهی برادرش گیر کرده و نمیدونه از کدوم



و گزارش می داد رئیسمون قاتله! پس شونه ای باال انداختم و گفتم: نمیدونم! به نظرم بهتره دخالت نکنیم به هر حال به ما 

 ربطی نداره! 

 

 برای رامسین پناهی چه حکمی بِبُری؟ مهسان: خیله خب! راستی )با خنده ادامه داد( میخوای 

 

 با حرص جواب دادم: یه بالیی به سرش بیارم که عروسی پدر بزرگش بیاد جلو چشمش!  

 

 مهسان زد زیر خنده و بریده بریده گفت: مث... مثال.... زدن.. زدنت... تو.. حلقم.... وای... وای... خدا نکشتت دختر! 

 

 حرفم خیلی خنده دار بود! عروسی پدر بزرگش چیه اخه؟ خودم زدم زیر خنده! واقعا 

مهسان بعد ده دقیقه رفت و منم شروع کردم طرح زدن و تو ذهنم برای تالفی از رامسین پناهی نقشه میکشیدم! اما در نهایت 

پدر بزرگش  به نتیجه ای نرسیدم! اول باید خوب بشماسمش و نطقه ضعف هاش رو بفهمم تا بتونم به قول خوردم "عروسی 

 رو بیارم جلو چشمش" 

 

 اون روز چون فکرم درگیر بود نتونستم طرح های درست و حسابی بزنم و همین باعث عصبانیت اقای پناهی شد! 

یکی نیست بگه گناه من چیه اخه؟ همش تقصیر اون پسر بیشعورته که یه نسکافه ریختن رو با تا مرز سکته بردِن من تالفی  

 کرد!  

 

برگشتیم خونه مجبور شدم کلی بشورم و بسابم تا مامان گوشیمو بهم بده! رسما اندازه یه خونه تکونی ازم کار اون روز که 

 کشید! 

مامان همیشه برای تنبیه کردن من یا مهسان گوشی هامون رو میگیره چون میدونه از جونمون برامون مهم ترن! حاال از  

میمونم! ولی مهسان هیچوقت تنبیه نمیشه، چون یه قول مامان "بچم یه پا   شانس من  بخاطر کارام هر هفته یه روز بی گوشی



خانمه، شیطنت نداره، اروم و سر به زیره" ماماِن ساده ی من! خبر نداره دختر بی ازارش با چه روش های خشنی منو از  

 خواِب نازم بیدار میکنه! 

 

، ولی منه بدبخت همیشه سوتی میدم! من شیطنت دارم! سر به  مهسان همیشه میتونه کاراشو بپوشونه و نذاره مامان بویی بره

سر بقیه گذاشتن رو دوست دارم! مامان میگه اسم این کارای من "بچه بازِی" اما من این بچه بودن دوست دارم، دنیای ادم 

ازی هست، خنده بزرگ ها جای جالبی نیست! همش کار و مشکل و درگیری و.... اما دنیای بچه ها خیلی جالبه، چون توش ب

هست، تفریح کرد، کینه نیست، کالهبرداری نیست، دوروغ نیست، یه دنیای ساده و بی االیشه! و من این دنیا رو دوست 

 دارم! 
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 صبح مثل همیشه مهسان به زور بیدارم کرد و اماده شدیم و رفتیم شرکت!  

به سمت اسانسور رفتیم! در اسانسور داشت بسته میشد که صدایی از بیرون گفت:   ماشین رو تو پارکینگ پارک کردیم و

 صبرکن... صبرکن! 

 

 شک نداشتم صدای رامسین پناهِی! حدسم درست بود چون رامسین پناهی یهو تقریبا خودشو پرت کرد داخل آسانسور!  



 شید داشت دیرم میشد! کم مونده بود بیوفته اما تعادلش رو حفظ کرد و صاف ایستاد و گفت: ببخ

 

 بعد این حرفش کلید طبقه چهار رو زد و در اسانسور بسته شد!  

اون لحظه چنان حرصی وجودم رو در بر گرفته بود که دلم میخواست چشمامو از کاسه در بیارم! یا اون موهای طالیِی 

 ش رو دونه دونه بَِکنم!  رنگ کرده

 چه رویی هم داره! انگار نه انگار دیروز چه غلطی کرده! 

 

اد، با دستش به جلو اشاره کرد و گفت: خانما  اسانسور در طبقه چهارم ایستاد و درش باز شد، رامسین پناهی کنار ایست

 مقدمن! 

 

 گوشه لبمو از حرص به دندون گرفتم و با اخم از اسانسور خارج شدم، پشت سرمم مهسان اومد! 

 

 ت مقدمه! رو که نیست سنگ پا قزوینه!  زیر لب گفتم: پسره ی بیشعور! عمه

 

 مهسان: اگه نسکافه داغ روش نمیریختی اونم اون کار رو نمیکرد! کرم از خوِد درخته عزیزم!  

 

همه  با عصبانیت برگشتم طرفش و در حالی که سعی میکردم صدام بلند نشه گفتم: کرم از منه؟ ببخشیدا ولی اگه تو اون

 اصرار واسه پنچر کردن ماشیناشون نمیکردی اینجوری نمیشد! 

 

مهسان: ببخشیدا ولی این تو بودی که فکر تالفی رو انداختی تو سر من! بعدشم دیگه تا دقیقه نود رفته بودیم باید کار رو تموم  

 میکردیم که دو تاشون سر رسیدن!  

 



ال خود درگیری داره اول میگه باید جریمه بشید بعد میگه نمیخواد برید  من: خب حاال!... اصال تقصیر دوتاشونه! یکیش که ک

 )منظورش رادوین پناهِی(! این یکیم که روی سنگ پا رو کم کرده از بس پرروئه!  

 

 مهسان: در نتیجه همه برمیگرده به این دو تا برادر! 

 

 کردن!   شون ما رو اتیشیمن: تقصیر خودشونه با اون رفتار های مغرورانه و چرت

 

 یهو صدای آیلین اومد که گفت: اونا اینجوری بزرگ شدن! از بچگی بهشون یاد دادن مغرورانه رفتار کنن!  

 

 هر دومون با تعجب سر چرخوندیم و آیلین رو دقیقا تو یک قدمی خودمون دیدم! 

 

 من: تو اینجا چیکار میکنی؟ 

 

 آیلین: محض اطالع من اینجا کار میکنم! نه تنها من )به پشت سرمون اشاره کرد( خیلیا اینجا کار میکنن! 

 

با تعجب پشت سرمون رو نگاه کردم که با دیدن جمعیِت کارمند هایی که با دهن باز و چشمای گرد شده از تعجب نگاهمون 

 میکردن خشکم زد!  

 

 

   من: نگید که همه حرفامونو شنیدین!

 

همشون سر تکون دادن! ایلین دو تا دستاشو رو شونه های من و مهسان گذاشت و گفت: وسط سالن وایسادین بلند بلند حرف  

 میزنین بعد انتظار دارین کسی نشنوه؟ فکر کردین اینا گوشاشون مخملیه؟ 



 

 اِِهم یعنی هیچی نشدیدن! درسته؟ یه لبخند ژکوند تحویلشون دادم و دست مهسان رو گرفتم و گفتم: شتر دیدین ندیدین! 
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 باز همشون سر تکون دادن!  

 آیلین دستامونو گرفت و بردمون سمت سالنی که خودش کار میکرد! 

 نشستیم رو صندلی ها و آیلین هم پشت میزش نشست و گفت: نقشه ای کشیدی؟ 

 

 ف و قوت هاش دستم بیاد! من: نوچ! اول باید درست بشناسمش و نقطه ضع

 

آیلین: اینکه که کاری نداره بزار من برات بگم! اِِهم... رامسین از ارتفاع میترسه! به توت فرهنگی حساسیت داره! اوممم... 

 دیگه اینکه از سورپرایز خوشش میاد!  

 

ونم چیکارش کنم! مرسی بخاطر  با شنیدن حرف های آیلین جرقه ای در مغزم زده شد! لبخند مرموزی زدم و گفتم: حله! مید

 اطالعاتت! 

 

 آیلین: میخوای چیکار کنی؟ 

 



 من: هنوز مطمئن نیستم بعدا بهتون میگم! 

 

 مهسان: هر کار میخوای بکنی بکن، فقط جان َجِدت ارتفاع رو بیخیال شو!  

 

 با خنده گفتم: چرا؟؟ 

 

 مهسان: چون منم از ارتفاع میترسم! اگه بخوای بالیی سرش بیاری که به ارتفاع مربوط باشه باید بگم رو من حساب نکن! 

 

 من: باشه بابا! یه کار دیگه میکنم!  

 

 خالصه بعد کلی شوخی و خنده پاشدیم رفتیم اتاقامون و مشغول کار شدیم!  

 واب بده، هر چند احتمالش کمه! م فکر میکردم! خدا کنه جتو ذهنم همش به نقشه

 

 چند ساعت بعد که ساعت ناهار بود هم یدمش! پشت میزی که ایلین نشسته بود نشست و ناهار خورد!  

 اصال این مگه دکتر نیست؟ مطب و بیمار نداره؟ بیمارستان نمیره؟ چرا هر روز میاد اینجا؟ 

د میکنه و با همه گرم میگیره و پررو بازی در میاره، اخرشم  هر کی ندونه فکر میکنه رئیس اینجاست! هر کاری دلش بخوا

 یه چشمک میزنه و میره! 

 

 

 مو به مهسان گفتم و اونم استقبال کرد، اما مثل خودم تردید داشت!  اون روز وقتی رفتیم خونه نقشه

هنم نمیرسید! یعنی میرسید احتمال اینکه رامسین پناهی گول نقشه ما رو بخوره ده درصد هم نبود! ولی چیز دیگه ای به ذ

 ولی مربوط به ارتفاع میشد که بخاطر مهسان نمیتونستم عملیش کنم!

 



 شب زنگ زدم به آیلین تا مطمئن بشم رامسین پناهی فردا شرکت میاد! آیلین گفت میاد! 

یم تو یخچال تا فردا  شب وقتی مامان و بابا خوابیدن با مهسان رفتیم اشپزخونه و یه کیک توت فرهنگی درست کردیم و گذاشت

 ببریم شرکت! 

 

 #بی_گناه 

 56#پارت_

 #نازی

 

 

 

 

 

 

 با استرس جعبه کیک رو تو دستام جا به جا کردم و گفتم: مهسان میشه تو بری؟ 

 

مهسان در حالی که چند تا کاغذ رو داخل کیفش می ذاشت گفت: نه خودت باید بری چون رامسین پناهی بیشتر با تو مشکل 

 داره! 

 

 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 هولمزه؟ میری میگی اقا من پشیمون شدم با دعوا 

 نمیشه به جایی رسید بیا اشتی کنیم بعدم کیکو میدی بهش و وایمیسی تا بخوره! 

 



دادم برای شروع این   من: مهسان فکر نمیکنی اینجوری یجورایی خودمو کوچیک میکنم؟ اخه خودم بهش چراغ سبز نشون

 کلکل ها!  

 

 مهسان: وقتی کیکو خورد میفهمه غرورت بیشتر از این حرفاست! حاال برو! 

 

 با بدبخت ترین حالت ممکن گفتم: میشه نرم؟  

 

 حرصی نگام کرد که گفتم: همم... میگم چیزه.. شاید پیش آیلین نباشه! اونوقت.....  

 

 اهی االن کنار آیلین نشسته و داره قهوه میخوره!  پرید وسط حرفم: خواهِر من، رامسین پن

 

 زیر لب با حرص گفتم: کوفتش بشه!  

 

 نفس عمیقی کشیدم و از اتاق رفتم بیرون! از جلوی همه کارمند ها زیر 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!  

 

 پسره ی کینه ای! اروم باش مستانه... اروم! رو اب بخندی

 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!  

 فتم: سالم! حالتون چطوره اقای پناهی؟ بعد با خوش رویی رو به رامسین پناهی گ



 

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!  

و ضربه های من سرخ شده بود! دستشو باال اورد که یعنی "بسه بابا! سرفه منو خفه نکنه تو خفم میکنی با   بیچاره از سرفه

 این مشت هات"! 

 رفتم جلوش ایستادم و گفتم: حالتون خوبه؟ چی شد یهو؟ 

 

 م! چشماش قرمز شده بود نفس نفس میزد! یکم که حالش جا اومد جواب داد: خو.. خوبم! قهوه پرید تو گلو

 

 روی صندلِی رو به روش نشستم و پای راستمو رو پای چپم انداختم و 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!  

: اقای پناهی من بابت تمام اذیت کردنام معذرت  لبخندم رو حفظ کردم و با ذوق مصنوعی جعبه کیک رو برداشتم و گفتم

 میخوام و میخوام بدونم 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!  

 

ه ته مایه های حرص توش هویدا بود گفتم: اگه موافقین این کیک شیرینِی برای شروع  کیک رو جلوش گرفتم و با لحنی ک

 دوباره باشه!؟ 

 

 رامسین پناهی: موافقم! بفرمائید خانم ساالری! 

 



واقعا این میزان  �� نامحسوس چشمکی به آیلین زدم که اونم با چشم غره جوابم رو داد که یعنی "انقدر ضایع بازی در نیار" 

 عشق خارج از ظرفیت منه!  

 

 ایلین: اگه منم تو این شادی تون شریک میکنید،  بگم پیش دستی و چاقو بیارن! 

 

 گه بدون تو ممکنه؟ رامسین پناهی: هوم البته.. اصال شروع دوباره م

 

 ایلین: عزیزمممم  

 

 با تعجب بهشون نگاه کردم! صمیمیت شون برام عجیب بود! نکنه با هم دوستن؟ 

اون لحظه اه خب معلومه که دوستن دختره ی خنگ! ایلین بزرگترین راز خانوادگیشون رو میدونه، صمیمیت از این بیشتر؟ 

د نبود! نمیدونم چه حسی بود! حسادت؟ یا شایدم... شایدم تعجب! اره حتما تعجبه یه حسی بهم دست داد که اصال برام خوشاین

 وگرنه من چرا باید به رابطه صمیمِی آیلین و رامسین پناهی حسودی کنم؟ 

 

 #بی_گناه 

 57#پارت_

 #نازی

 

 

 

ن! جعبه رو باز کردم و  آیلین تلفن رو برداشت و گفت پیش دستی و چاقو و چنگال بیارن! چند دقیقه بعد ابدارچی اوردشو

کیک رو با چاقو بریدم و تو پیش دستی ها گذاشتم! تو یکیشون تیکه بزرگتری گذاشتم و گذاشتم روی میز، جلوی رامسین  

 پناهی و با لبخند گفتم: بخورید خودم درستش کردم!  



 

 اید برم کار مهمی برام پیش اومده!  به کیک نگاه کرد و با قیافه جمع شده گفت: واقعا معذرت میخوام خانم ساالری اما من ب

 

من: آ اما اینجوری که نمیشه من کلی برای درست کردن این کیک زحمت کشیدم نمیشه نخورید که! نکنه شما هنوز 

 میخواهین به این دعوای بچگونه ادامه بدید؟  

 

 زبونش بنده بود! نمی دونست چه جوابی بهم بده! بدجور گیرش انداخته بودم! 

 

 پناهی: نه.. نه.. من.. خب من.. اها من باید برم بیمارستان یه مریض دارم که یه ساعت دیگه وقت عملشه!  رامسین 

 

آیلین: رامسین جون تو چقدر وسواس داری اخه! تمام فکر و ذکرت شده مریض و بیمارستان! اینجا تا بیمارستان بیست دقیقه  

 راهه، نگران نباش به موقع میرسی! 

 

آیلین نگاه کرد! گوشه لبم نامحسوس باال اومد! بشین و بخور ببین چه کیکی برات بختم! کیک توت فرهنگی!!!  با حرص به 

😏 

 

ناچار نشست و پیش دستی رو برداشت! زل زدم بهش! از گوشه چشم نگاهم کرد، اهمیت ندادم و با چشم و ابرو به پیش 

 دستیش اشاره کرد! با صورت جمع شده یه تیکه از کیک رو با چنگال تو برداشت و تو دهنش گذاشت!  

 

کم شدم! اما زیر چشمی نگاهش میکردم و تمام لبخندی زدم و دیگه ضایع بازی درنیاوردم و خیلی عادی مشغول خوردن کی

 حواسم به خوردنش بود!  

 



یه تیکه دیگه گذاشت تو دهنش! گوشه لبشو گاز گرفت! لبخندم وصعت گرفت! یه تیکه دیگه خورد! سرفه کرد! چشمام برق 

شو چرخوندم! تیکه زد! تیکه بعدی رو خورد! دستشو رو گلوش گذاشت! تیکه بعدی! سرفه مصلحتی کرد! تیکه بعدی! گردن

 بعدی! نفس عمیق کشید! اخریت تیکه تو پیش دستی مونده بود! زود باش بخور دیگه! 

پیش دستی رو روی میز گذاشت! کرواتش رو شل کرد! چشماش قرمز شده بود! با کروانش ور می رفت! نفسای عمیق می 

 کشید! 

 

 با نگرانی مصنوعی گفتم: اقای پناهی حالتون خوبه؟ 

 

 گفت: خو.. خوبم! من باید.. برم.. کا.. کارم )نفس عمیقی کشید( دیر میشه!  با زور 

 

 معلوم بود داره به زور حرف میزنه! نه هنوز یه تیکه دیگه مونده نمیزارم بری!  

 

 من: باشه! ولی تیکه اخر کیکتون رو بخورید بعد برید! 

 

 رامسین پناهی: نه.. دیرم میشه!  

 

 ا نشستین! دیرتون نمیشه، لطفا اخرین تیکه رو هم بخورید دیگه! من: ده دقیقه هم نیست اینج

 

نفس کالفه ای کشید و اخرین تیکه رو دهنش گذاشت! یهو شروع کرد به سرفه کردن! خشک و بلند! سرفه هاش اینقدر 

 دن!  وحشتناک شد که هدفم به کل یادم رفت و با نگرانِی آشکاری بلند شدم و شروع کردم اروم به پشتش ضربه ز 

اکسیژش کم اورده بود! سرفه امونش رو بریده بود! نفس نفس میزد! صورتش قرمز شده بود! رگ های گردنش بیرون زده  

 بود! 

 



 با نگرانی رو به آیلین گفت: آیلین توروخدا یه لیوان اب بده! زود باش داره هالک میشه! 

 

ارچ بود اب ریخت! مقابل رامسین پناهی نشست و لیوان رو  آیلین دستپاچه سریع از پارچِ روی میزش توی لیوانی که کنار پ

 به لب هاش نزدیک کرد و اروم اروم تو دهنش ریخت!  

 رامسین پناهی لیوان رو کنار زد و روی صندلی ولو شد! چشمامو بست! هنوز نفس نفس میزد! 

 

یه لحظه احساس پشیمونی کردم! رسما داشت جون می داد! حالتش واقعا وحشتناک شده بود! اگه میمرد چی؟ وای خدا 

 نکنه... خدا نکنه!  

 

م چیکار میکردم! اگه بالیی سرش میومد هیچوقت خودمو نمی بخشیدم! دستمو رو قلبم گذاشتم! تند تند میتپید! خدایا من داشت

 درسته چشم دیدنش رو ندارم اما راضی به مرگش که نیستم!

 

 #بی_گناه  

 58#پارت_

 #نازی 

 

 

 

آیلین مشکوک نگام کرد! حتما میخواست دلیل این نگرانی هول کردنم رو بدونه! ولی من خودمم نمیدونستم دلیلش چیه! گیج 

 بودم! شده 

 

 رامسین پناهی از رو صندلی بلند شد، کرواتش رو مرتب کرد و گفت: من دیگه میرم ممنون بابت کیک خانم ساالری! 

 



 من: خوا... خواهش میکنم ولی چرا یهو حالتون بد شد؟ 

 

 اخماش توهم رفت! با غیظ گفت: چیز مهمی نیست! به توت فرهنگی حساسیت دارم!  

 

ه به من یا آیلین مهلت بده حرفی بزنیم با قدم های بلند از سالن خارج شد! نشستم رو صندلی! آیلین بعد این حرف بدون اینک

رو به روم نشست و موشکافانه گفت: تو چرا یهو اونجوری شدی؟ فکر کردم داری نقش بازی میکنی اما نگرانیت کامال  

 واضح و حقیقی بود! 

 

ی که به نقطه نامعلومی خیره شده بودم گفتم: اگه خفه میشد چی؟ وای آیلین من من که انگار اصال تو این دنیا نبودم در حال

داشتم چیکار میکردم؟ من با بچه بازیام کم مونده بود یه ادمو به کشتن بدم! سرفه هاش... وای سرفه هاش خیلی وحشتناک  

 بود! وای آیلین اگه بالیی سرش میومد چی؟ 

 

 ی نشد! تموم شد آیلین: هی هی اروم باش! حاال که چیز 

 

نمیدونم چرا اما بغضم گرفت! یه بغض حفیف! لب زدم: آیلین من.. من دیگه.. هیچ.. هیچوقت کسیو... اذیت نمیکنم... اینو به  

 خودم... قول.. میدم!  

 

خداروشکر که چیزی  ایلین یه لیوان اب داد دستم و با لحن ارامش بخشی گفت: عزیزم تو که نمیدونستی قراره اینجوری بشه! 

 ت داشت می گرفت، چرا یهو نگران شدی؟ هم نشد! در ضمن تو که باید از بد شدن حالش خوشحال بشی نقشه

 

 ش رو دیدم پشیمون شدم از کارم!  من: نمیدونم... نمیدونم! وقتی اون سرفه های ترسناک و صورت قرمز شده

 

 آیلین: مستانه یه چیزی ازت میپرسم راستشو بگو! 



 

 سرمو تکون دادم، آیلین دستمو گرفت و صورتشو نزدیکتر اورد و گفت: چه حسی نسبت به رامسین داری؟ 

 

 #بی_گناه  

 59#پارت_

 #نازی 

 

 

 

 شوکه نگاهش کردم! این از رفتارای من چه برداشتی کرده خدایی؟ 

 م میکشیدم قهقهه میزدم! زدم زیر خنده! آیلین با تعجب نگام کرد! بلند شدم و در حالی که دستامو تو صورت

 

 یه سؤال جدی ازت پرسیدماااا آیلین: چته دختر؟ جرز دیوار پیدا کردی؟

 

از شدت خنده بریده بریده جوابش رو دادم: وای.... وای آیلین... تو... پیش... خود.. خودت... چی.. فکر.. کر... کردی؟ که  

 من.. عا... عاشق...رام.. رامسین... پناهی شدم؟ 

 

 ی جدی و محکم گفت: دقیقا همین فکرو کردم! خیل

 

خندم قطع شد! دوباره رو صندلی نشستم و گفتم: هی هی چی داری میگی؟ اگه واقعا اینطوری فکر میکنی باید بگم سخت در  

 اشتباهی! من فقط... فقط یه لحظه ترسیدم خفه بشه بمیره خونش بیوفته گردنم! 

 



شونه ای باال انداختم و گفتم: خب.. خب خودت دیدی که! حالش خیلی بد بود هر کی هم  عاقل اندر سفیهانه نگام کرد! کالفه 

 جای من بود نگران میشد! 

 

 آیلین: اها یعنی تو فقط ترسیدی که بمیری و بیوفته رو دستت؟ 

 

 من: اره! 

 

 ابرویی باال انداخت و گفت: باشه باور کردم!  

 

کالفه گفتم: وای آیلین با این حرفات میخوای به کجا برسی؟ بابا جون من اصال نمیدونم عشق چیه! در ضمن عاشق هر کُره  

 خری بشم عاشق این دکتِر سوسول نمیشم، اینو مطمئن باش! 

 

هر روز اینجا وِر دِل منی اقای پناهی بهت گیر نمیده؟ پاشو ببینم، برو    آیلین: خیله خب بابا من که چیزی نگفتم! ببینم تو که

 سر کارت!  

 

 پشت چشمی براش نازک کرده و بلند شدم رفتم اتاق خودم کارمو شروع کردم!  

 

 

به   اه معلومه که فهمیده! آیلین که می دونست اینممکنه تا حاال فهمیده باشه عمدا اون کیک توت فرهنگی رو بهش دادم؟  

توت فرهنگی حساسیت داره ولی اصرار کرد بخوره، پس با این حساب با سوتی های قشنگ قشنگِ آیلین جون فهمیده و االن 

 داره واسه انتقام نقشه میکشه!  

ای خدا بگم چیکارت کنه آیلین! باز میاد میگه "خواستی کاری بکنی رو من حساب کن" اخه من هر چی روتون حساب  

 زنید! میکنم باز گند می



 دیگه باید خودم تنهایی کار کنم! از اینا ابی گرم نمیشه!

 

 #بی_گناه  

 60#پارت_

 #نازی 

 

 

 

 

 

 شخص سوم*** 

 

 

 

 رامسین در مطبش پشت میزش نشسته و منتظر بیمار بعدی اش بود! 

 چند تقه به در خورد و سپس زن جوانی همراه دختر بچه ای که به ظاهر چهار یا پنج ساله می امد وارد اتاق شد!  

 

 دخترک روی صندلِی جلوی رامسین نشست و زن جوان نیز کنار دخترش ایستاد و گفت: سالم خسته نباشید!  

 

 خانم کوچولوی خوشگل چیه؟ رامسین با لبخند گونه ی دخترک را کشید و گفت: ممنون! مشکل این 

 

زن جوان: اقای دکتر! دو روزه که دخترم تب و سرماخوردگی داره، کلی دارو بهش دادم اما اثری نکرد! تبش خیلی  

 باالست!  



 

 رامسین دستش را روی پیشانی دخترک گذاشت، خیلی داغ بود! به چشمان دختر خیره شد، بی حال به نظر می امد!  

 

 نم کوچولو ببینم شما بدن درد هم داری؟ با مهربانی گفت: خا

 

 دخترک با ضعف و بی حالی جواب داد: اره.. خیلی!  

 

 رامسین رو به مادِر دختر گفت: جای نگرانی نیست! من براش دارو مینویسم که حتما تهیه و سر وقت مصرف کنه!  

 

 زن جوان: بله حتما!  

 

 ا نوشت و دفترچه را به سمت مادر دخترک گرفت!  رامسین دفترچه بیمه ی دختر را برداشت و دارو ها ر 

 سپس رو به دختر گفت: ببین خانم کوچولو یه مدت باید هَله هوله خوردن رو بذاری کنار!  

 

 دخترک: یعنی دیگه نمیتونم بستنی بخورم؟ 

 

 ری رامسین: به هیچ وجه! البته فقط برای یه مدت کوتاه! وقتی حالت خوب شد میتونی دوباره بستنی بخو

 

 دخترک: توت فرهنگی چی؟ توروخدا بذارید بخورم من خیلی توت فرهنگی دوست دارم!  

 

ی "توت فرهنگی" یاد اتفاق صبح افتاد! گوشه لبش به سمت باال رفت و با خنده گفت: اونو میتونی بخوری با شنیدن کلمه

 خوشگل خانم!  

 



 دخترک با ذوق دست هایش را بهم زد و گفت: وای ممنون! 

 

یه ذوقش خوابید و ساکت زن جوان با تشر اسم دخترش را صدا زد "فرشته"! دخترک که فرشته نام داشت در کسری از ثان

 شد!  

 

 

 رامسین خندید و گفت: بال به دور! ایشاال زود خوب میشه نگران نباشید! 

 

 زن جوان تشکر کرد، دست فرشته را گرفت و با هم از اتاق خارج شدند!  

 عصر را نشان میداد!  ۶:٠٠اش کرد، رامسین نگاهی به ساعت مچی

 

 اش را در اورد و روی جا لباسی اویزان کرد! لند شد، روپوش پزشکیکش و قوسی به کمرش داد و از پشت میز ب

 

 با خنده زیر لب گفت: توت فرهنگی!

 

 منشی چند تقه به در زد و وارد شد و گفت: اقای دکتر بیمارا تموم بشن!  

 

 رامسین: میدونم! شما دیگه میتونید برید خانم یوسفی! 

 

رامسین گوشی اش را از روی میز برداشت و در لیست مخاطبینش   منشی زیر لب"چشم"ی گفت و از اتاقش خارج شد!

 دنبال اسم" رادی" گشت! اسمش را میان مخاطینی که اول اسمشان حرِف "ر" بود دید! 

 

 گوشی را روی گوشش گذاشت و از مطب خارج شد! وارپ پارکینگ شد و سوار اتومبیلش شد!  



 

 چید: الوبعد سه بوق صدای همیشه سرِد رادوین در گوشس پی

 

رامسین: به سالم داش رادی! خوبی؟ خوشی؟ زن بچه ها خوبن؟....اخ شرمنده یادم رفته بود هنوز بچه دار نشدی! ببینم با  

 مهتاب به نتیجه ای نرسیدی؟

 

 جواب رادوین در برابر همه حرف های رامسین فقط یک جمله کوتاه بود!  

 

 رادوین: کارتو بگو! 

 

رامسین چشم هایش را روی هم فشار داد! نفسش را کالفه مانند بیرون داد و گفت: به کمکت احتیاج دارم، باید یکیشو بنشونم  

 سر جاش!  

 

 رادوین: کیو؟ 

 

 رامسین: یه کوچولوی شیطون! 

 

 رادوین: کیه؟ 

 

 رامسین: یه بچه پررو که زیادی زبونش درازه! 

 

 لحن حرصی و کالفه رادوین لبخند بر لب رامسین اورد!  

 



 رادوین: مثل ادم بگو ببینم منظورت کیه؟ 

 

 رامسین: بابا مستانه رو میگم! مستانه ساالری! یکی از اون دوقلو ها!

 

 #بی_گناه  

 61#پارت_

 #نازی 

 

 صدای خنده ای رادوین از پشت خط بلند شد! میخندید؟ بعد از مدت ها خندید! 

 رامسین با تعجب گفت: خوبی؟ 

 

 رادوین: هیچ.. هیچوقت.. انقدر.. خو.. خوب نبودم! من االن ستادم بیاد اونجا!

 

 رامسین: با.. باشه!  

 

خوابم؟ جدی جدی رادی بعد این همه سال خندید؟  و قطع کرد! با تعجب به گوشی در دستش خیره شد و با خود گفت: نکنه 

 ولی برای چی؟ جک که نگفتم براش! 

 

شانه ای باال انداخت، ماشینش را روشن کرد و به سمت ستاد راند! بعد نیم ساعت جلوی ستاد ترمز کرد! پیاده شد و بعد 

مسین داشت، به سمت اتاق رادوین رفت!  سالم و احوال پرسی با رضا که یکی از سربازان انجا بود و رابطه صمیمی با را

 مثل همیشه بدون در زدن وارد شد!  

 

 رادوین شاکی گفت: یعنی ارزو به دل موندم  یه روز تو بعد در زدن بیایی داخل! 



 

 رامسین با بی خیالی شانه ای باال انداخت و گفت: شاید این ارزوت رو به گور ببری! 

 

 بِل چرِم مشکِی اتاق بنشیند! رادوین نیشخند زد و اشاره کرد روی م

 

رامسین نشست و گفت: میرم سر اصل مطلب! این دختره... مستانه ساالری دست رو دمم گذاشته! هی داره منو میچزونه، 

ش کنم و برای این کار به کمک تو نیاز دارم! اوممم... البته با اون خنده ای که تو کردی فکر نکنم مخالف باشی! میخوام تنبیه 

 هوم؟ 

 

 رادوین: درست فکر میکنی! مخالف نیستم ولی همچین موافق هم نیستم! 

 

 رامسین: اه باز این رمزی حرف زد! منظورتو واضح بگو ببینم! 

 

 رادوین به جلو خم شد و گفت: هدف تو تنبیه کردن مستانه ساالرِی، هدف من ادب کردن هر دوتاشون!  

 

 رامسین با گیجی گفت: هر دو تاشون؟ 

 

 رادوین: منظورم مستانه و مهسان ساالرِی! 

 

 رامسین: اونوقت چرا؟ وایسا ببینم )با خنده ادامه داد( نکنه رو دم توام پا گذاشتن؟ 

 

 رادوین: یجورایی... زبونشون درازه باید کوتاه بشه!  

 



 رامسین: ایول! داداش خودمی! نقشه ای هم داری؟ 

 

 مت مثبت تکان داد! رادوین با لبخند مرموزی سرش را به عال

 

 رامسین: تو هم به همونی فکر میکنی که من فکر میکنم؟  

 

 رادوین: اهوم! آیلین! 

 

 ( �😂😐�)اینا هم آیلین بدبخت رو کشتن! هر کاری کنن پای ایلینو وسط میکشن 

 

 

 

رامسین هم باالی سرش   دو ساعت بعد آیلین روی صندلی نشسته بود و با استرس اب دهانش را قورت می داد و رادوین و

 رژه می رفتند!  

 

 آیلین: اِم... چیزه... میگم... میشه بگین چرا منو کشوندین اینجا؟  

 

 رامسین به سمتش خم شد و خیره در چشمانش گفت: برای اینکه بفهمیم تو طرف کی هستی؟ 

 

 آیلین با تعجب لب زد: ها؟ 

 

هامبورگ! میخوام بدونم تو دوست مایی یا دشمنمون؟ چرا به اون دختره کمک میکنی؟  رامسین با حالت عصبی گفت: ها و 

 اصال چرا بهش گفتی من به توت فرهنگی حساسیت دارم؟ 



 

 آیلین باز دیگر اب دهانش را قورت داد و با استرس گفت: وای چی میگی؟ من که چیزی بهش نگفتم!  

 

 بیمارستانو بهم میداد و می گفت کیکتو بخور دیرت نمیشه؟  رامسین: اها پس اون عمه ی من بود داشت ادرس

 

 #بی_گناه  

  62#پارت_

 #نازی 

 

 

 

 آیلین: خب.. چیزه... من...

 

 رامسین: تو چی؟ 

 

آیلین با جسارت گفت: اره اقا من گفتم! اصال هم پشیمون نیستم! تقصیر شما دوتاست اون دو تا که کاریتون نداشتن خودتون  

 شروع کردین!  

 

 رامسین: مگه ما چیکار کردیم؟ اونا میخواستن ماشینم رو پنچر کنناااا! 

 

 آیلین: قبلش شما هم یه کارایی کردین! تیکه انداختن! به تمسخر گرفتن! 

 

 رادوین: اره قبول الکی بهشون گیر دادیم ولی تو چرا رفتی کمکشون؟ اصال تو طرف کی هستی؟



 

 ه میدونم شما تهش عاشق هم میشین مخصوصا تو رامسین(!  آیلین در دل گفت )من طرف عشقم! من ک

 

 نفس عمیقی کشید و گفت: من طرف حقم! خب.. اونا حق داشتن!  

 

 رامسین: میشه بفرمائید چه حقی؟ 

 

 آیلین: خب... خب شما... 

 

 رادوین کالمش را برید: باشه ما مقصریم! دیگه این بحث رو ببندین! 

 

 رامسین: تو دیگه چرا؟ اخه تقصیر ما چیه؟ 

 

 رادوین با کالفگی رو به برادرش گفت: قبول کن دیگه کرم از خودمون بود ولی حاال وقت این حرفا نیست!  

 

 آیلین: پس وقت چیه؟ 

 

کردند! ایلین با بیچاره ترین حالت ممکن نالید: نقشه تون چیه؟ اخه چرا هر بار پای منو به رادوین و رامسین با لبخند نگاهش 

 کاراتون باز میکنین؟  

 

دو برادر خندیدند و دو طرف آیلین نشستند! رامسین نقشه شان را گفت! آیلین پس از شنیدن حرف های رامسین نفس راحتی  

 کشید! کارش زیاد سخت نبود!

 



 #بی_گناه  

 63ت_#پار 

 #نازی 

 

 

 

 

 

 

 شب ایلین به دختر ها زنگ زد و انها را به مهمانِی کوچکی چه در خانه اش گرفته بود دعوت کرد!  

دختر ها با خوشحالی قبول کردند! آیلین ساعت امدن دختر ها را به پسر ها گفت و انها نیز خودشان را برای اجرای نقشه  

 اماده کردند! 

 رامسین یکی از ون های پدرش را برداشته بود و رادوین هم چند تن از دوستان نزدیکش را برای کمک اورده بود! 

 

باس های همرنگ قرمز بلند پوشیده بودند که یک چاک تا باالی ران پاهایشان داشت و  ساعت هشت دختر ها امدند! هر دو ل

 قسمت شانه در سمت چپ هم لخت بود!  

 

پسر ها که از طبقه باال نظاره گر انها بودند ماتشان برده بود! دختر ها با ان ست جواهر هاب نقره ای و رژ لب سرخ شان  

 واقعا خیره کننده شده بودند!  

 

 با خوشحالی به سمتشان رفت و گفت: وای خدا! شما اینقدر خوشگل بودین و رو نمیکردین؟  آیلین

 

 مهسان با لبخند جوابش را داد: نظر لطفته آیلین جون! 



 

آیلین انها را به داخل طبقه باال که مهمانی بود راهنمایی کرد! دختر ها با قدم های کوتاه و خیلی باوقار از پله ها باال رفتند!  

موهای طالیی شان که ازادانه روی شانه هایشان رها شده بود زیر نور المپ ها درخشش چشم گیری داشت! رامسین به هیچ 

وجه نمی توانست چشم از مستانه بردارد! برایش عجیب بود که چگونه میتواند مستانه و مهسان را از هم تشخیص دهد،  

 معموال همه انها را با هم اشتباه می گرفتند!  

 

ختر ها وارد سالِن طبقه دوم شدند! همه نگاه ها به سمتشان خیره شد! دختر ها با نگاهی تحسین برانگیز و پسر ها با نگاهی  د

 هیز و دردنده! 

 

اخم های رادوین ناخوداگاه درهم رفت! در دل گفت: اخه اینم لباسه؟ همه دار و ندارشونو ریختن بیرون تا این پسرای ندید 

 کنن!   بدیِد هیز نگاشون

 

با اخم نگاهش را از روی دختر ها برداشت و به رامسین اشاره کرد که دنبالش بیاید، اما رامسین انگار در این دنیا نبود! با  

چشمانی درخشان و لب هایی خندان به جایی زل زده بود! رادوین مسیر نگاه برادرش را دنبال و در نهایت نگاهش روی 

 مستانه ثابت ماند!  

 

د و از آیلین که در چند قدمی اش ایستاده بود و لیوان مشروبی در دست داشت پرسید: اون دختره )با دستش به تک خندی ز 

 مستانه اشاره کرد( اسمش چیه؟ 

 

 آیلین با لحن شیطنت باری گفت: چرا میپرسی؟ 

 رادوین: رویا پردازی نکن خواهشا! اخه رامسین  زل زده بهش!  

 

 رامسین خیره شد! هنوز در همان حالت قبل مجذوب مستانه را نگاه میکرد! آیلین با تعجب برگشت و به 



مستانه سنگینِی نگاه کسی را روی خودش حس کرد! سر چرخاند و ناگهان چشمانش در یک جفت چشم عسلِی خوش رنگ  

 ثابت ماند! او هم انگار مجذوب شده بود! نتوانست نگاهش را از ان چشمان گیرا و نافذ بگیرد! 

 

 ین: اوه اوه! االن فقط یه اسب سفید و چند تا شمع کم داریم!آیل

 

 #بی_گناه  

 64#پارت_

 #نازی 

 

 

 

 رادوین دستش را جلوی دهانش گرفته بود و سعی میکرد خنده اش صدا دار نشود! 

 از ان طرف مهسان که متوجه نگاه خیره خواهرش به رامسین شده بود، به زود جلوی خنده اش را گرفته بود! 

 

 آیلین دستش را جلوی صورت رامسین تکان داد و باعث شد هر دو به خود بیایند!  

ی فکر میکنه؟ ای خاک مستانه سرش را زیر انداخت و با خود گفت: ای کفنت کنن دختره ی چشم سفید! حاال این با خودش چ

 تو سرم خاک خاک!  

 

م ولی اینجوری داری میخوریم یکمم برای بقیه  رامسین رو به ایلینی که خیره اش شده بود با پررویی گفت: میدونم خیلی تحفه

 دخترا بذار!  

 

 ایلین رو به رادوین گفت: اینو بردار ببر وگرنه ازش کتلت درست میکنم! رو که نیست.... 

 



 میان حرفش پرید: میدونم میدونم، سنگ پا قزوینه! رامسین 

 

ایلین با حرص نگاهش کرد! این پسر در هیچ شرایطی کم نمی اورد! رامسین با خنده دور گردن رادوین انداخت و گفت:  

 بریم بریم که اوضاع داره خطری میشه! یهو دیدی شام به مهمونا کتلِت انسان داد!  

 

 گاه مستانه و مهسان از خانه خارج شدند! هر دو برادر با خنده، زیر ن

 

 آیلین زیر لب گفت: برید ببینم چه میکنید پسرا!

 

 #بی_گناه  

 65#پارت_

 #نازی 

 

 

 

 ون مشکی رنگی که متعلق به اقای پناهِی بزرگ )پدر رادوین و رامسین( بود، دم در خانه پارک شده بود!  

 

 وارد ون شدند!  

 مهرسام  و علی که از دوستان رادوین بودند با دیدنشان بلند شدند و از ون بیرون امدند! 

بود عوض کردند و ریش و سیبیل های مصنوعی شان   پسر ها لباس هایشان را با لباس فرم پلیس که رادوین از ستاد اورده

 را هم روی صورتشان گذاشتند! 

 

 رامسین: میگم رادی مطمئنی کسی نمیشناستمون؟ 



 

 رادوین: با این ریش و تیپ ننه بابای خودمونم نمیشناستمون چه برسه به اون دو تا دختر که چند بار بیشتر ندیدنمون! 

 

 ر دو از ون خارج شدند! مهرسام و علی با دیدنشان زدند زیر خنده!  رامسین شانه باال انداخت و ه

 

 علی: خیلی... بامزه.. شد.. شدید!  

 

 رادوین: ببند نیشتو! برگه ها رو برداشتی؟ 

 

 علی خنده اش را قطع کرد و گفت: اره تو جیبمه! 

 

ین گفت( تو هم اصال حرف نزن ممکنه  رادوین: خوبه )رو به مهرسام گفت( تو در بزن و بگو پلیسیم )بعد رو به رامس 

 صدامونو بشناسن! 

 

 مهرسام و رامسین: اطاعت قربان!  

 

 همگی به سمت در خانه رفتند و مهرسام جلو افتاد و چند تقه به در زد!  

 

 علی: اخه عقل عالم به نظرت با این صدای اهنگی که میاد صدای در رو میشنون؟

 

 مهرسام از سوتی که داده بود چشمانش را روی هم فشار داد و سپس دکمه ایفون را زد! 

 چند باز این کار را تکرار کرد و باالخره صدای ایلین به گوششان رسید که گفت: بیایید تو!  

 



 حد جلبکه!  ش مهموناشو دستگیر کنه اونوقت میگه بیایید تو! نقش بازی کردنش در رامسین: مثال پلیس اومده خونه

 

 خندیدند! در باز شد! همگی در نقش شان فرو رفتند و با جدیت وارد خانه شدند!  

 حیاط بزرگ و سرسبز را رد کرده و به سمت ساختمان رفتند! 

 

داخل خانه ایلین به سمت دیجی رفت و درخواست کرد اهنگ را قطع کند! اهنگ قطع شد و همه مهمان ها با تعجب به ایلین 

 یجی ایستاده بود نگاه کردند!  که کنار د

 

ایلین با صدای بلند و رسایی گفت: دوستان واقعا متأسفم که با این خبرم شبتون رو خراب میکنم اما باید بگم )داد زد( پلیس 

 اومده!!!!  

 

سان با نگرانی در کسری از ثانیه هیاهویی میان جمعیت برپا شد! هر کدام به سمتی فرار میکردند و در این میان مستانه و مه

دست یکدیگر را گرفته بودند و سعی داشتند با جمعیت برخورد نکنند! ایلین که انها را زیر نظر داشت با لبخند نامحسوسی به  

 سمتشان رفت و گفت: شماها با من بیایین یجایی یه راهی میشناسم که پلیس نتونه پیدامون کنه!  

 

 لین راه افتادند! دختر ها با استرس سر تکان دادند و دنبال آی

 

 بیرون خانه رادوین گفت: علی و مهرسام هر کسیو دستگیر کردین زود ولش کنین! من و رامسین میریم پشت ساختمون!  

 

 مهرسام: صد بار اینو گفتی! نگران نباش حواسمون هست برید!  

 

گرفته بودند و فقط چند نفر باقی مانده بود  مهرسام و علی در را باز کرده و وارد شدند! اکثر مهمان ها جایی دور از دید پناه 

 که از این طرف به ان طرف می رفتند!  



 مهرسام و علی دست بند هایشان را از کمر بند هایشان جدا کرده و به سمت ان نفرات باقی مانده رفتند!

 

 #بی_گناه  

 66#پارت_

 #نازی 

 

 

 آیلین گوشه ای از پذیرایِی خانه اش ایستاد و لگد محکمی به دیوار زد! 

در مقابل چشمان متعجب مستانه و مهسان ان قسمت از دیوار خیلی راحت شکسته بود و تکه های چوب روی زمین، مقابل  

 پاهای آیلین افتاد!  

 

 مهسان: آیلین این...چی بود؟

 

 اینکه دیر بشه!ست! بیایین بریم قبل آیلین: یه دریچه

 

 بعد از این حرف اول خودش از دریچه خارج شد و پشت سرش مستانه و سپس مهسان از دریچه رد شدند!  

 به محض اینکه پاهایشان را روی زمین گذاشتند، دو نفر با لباس پلیس را جلویشان دیدند!

 

 اشاره کرد دست هایشان را باال ببرند! ( �😐�یکی از انها که ریش و سبیل پرپشتی داشت )همون رادویِن خودمون

 

آیلین سعی میکرد خود را ترسیده جلوه بدهد ولی دختر ها با ترس مشهودی دست هایشان را باال بردند و به دو مرِد رو به 

 رویشان خیره شدند! 

 



ش جلو افتاد! ایلین مرد دیگر که موهای ریشش کل صورتش را پوشانده بود به سه نفرشان اشاره کرد دنبالشان بروند و خود

 و مستانه و مهسان دنبالش قدم برداشتند و مرد دیگر پشت سرشان حرکت کرد! 

 

 حس میکنم گیر داعش افتادم!   مستانه با خود گفت: وا؟ اینا اللن؟ چرا حرف نمیزنن؟

 

دختر ها اشاره کرد   از حیاط خارج شدند و مقابل ون بزرگی ایستادند! رامسین یا همان مرد ریشو در ون را باز کرد و به

 سوار شوند!  

 

آیلین با چشمکی نامحسوس، مستانه با تعجب و مهسان با نگرانی سوار شدند! رادوین و رامسین منتظر مهرسام و علی  

 ایستادند! 

 

 مستانه: به نظرتون مشکوک نیست؟ 

 

 ایلین: نخیر نیست! اصال چرا مشکوک باشه؟ چی مشکوکه؟ چرا اینطوری فکر میکنی؟  

 

 مستانه با تعجب گفت: خیله خب من که چیزی نگفتم! چرا توپت پره؟ 

 

ایلین فهمید سوتی داده است! لبش را به دندان گرفت و گفت: اِم.. چیزه... خب من استرس گرفتم.. وقتی هول میکنم ممکنه یه  

 چیزایی بگم که اصال.... اصال ربطی که موضوعِ پیش اومده نداشته باشه! 

 

االخره که میفهمم چی پشت این  مستانه با شک "اها"ی گفت! مطمئن بود آیلین چیزی را پنهان میکند! با خود گفت: ب

 دوروغاته! 

 



 #بی_گناه  

 67#پارت_

 #نازی 

 

 

 

 از ان طرف مهرسام و علی به کسانی که دستگیر کرده بودند تذکر داده و ازادشان کردند و همین باعث تعجب انها شد!  

 

 مهرسام: بدو بریم، دیر کنیم رادوین باز غر میزنه! 

 

أخیرشان از رادوین عذر خواهی کرده و هر چهار نفر سوار ون شدند! مهرسام راننده و هر دو به سمت ون رفتند! بابت ت

 علی هم کنارش نشسته بود!  

 

 رادوین کنار مهسان و رامسین کنار مستانه نشسته بود! 

 

 مستانه: یه سؤال دارم!  

 

 رامسین با تکان داد سر به مستانه اشاره کرد سؤالش را بپرسد!  

 

 حاال پلیس با همچین ون هایی میره پارتی واسه دستگیرِی مردم؟ مستانه: از کی تا 

 

 رامسین شوکه نگاهش کرد! به هیچ وجه انتظار این سؤال را نداشت! 

 



 آیلین: من دیروز تو یه مجله خوندم جدیدا پلیسا از این ون ها استفاده می کنن! 

 

 رامسین نامحسوس به آیلین چشم غره رفت! سوتی داده بود! بدجور سوتی داده بود! 

دختر ها تا تِه ماجرا را فهمیدند! بهم نگاه کردند! نگرانی در چشم هایشان اشکار بود، حتی مستانه که در هر شرایطی  

اشت این دو مرد ریشو رادوین و جسارتش را حفظ میکرد ان لحظه قالب تهی کرده بود! قلبش از ترس تند میزد! شک ند

 رامسین هستند و ان دو نفر هم دوستانشان!  

بغض در گلوی مهسان نشست! میترسید! این پسر ها پلیس نبودند بلکه چهار مرِد جوان بودند و در ان لحظه حکم "هیوال" را 

یاوردند و بدتر از همه این بود که برای مستانه و مهسان داشتند! راحت میتوانستند هر بالیی که دلشان میخواست سرشان ب

 آیلین با انها همدست بود! 

 

مستانه در دل گفت: وای خدا وای بدبخت شدیم رفت! معلومه که نقشه ای دارن! اگه ببرنمون یه بیابونی، خرابه ای جایی یه 

اش جلوی خودمو وای خدا خودت کمک کن! ای کاش اون بالها رو سرشون نمیاوردیم! ای کبالیی سرمون بیارن چی؟ 

 میگرفتم و اون کارا رو نمیکردم! 

 

مهسان با خود گفت: وای خدا جون بدبخت شدیم! بدتر از این نمیشه! خدایا خودت کمک کن! اینا یه بالیی سرمون میارن! 

ا میدم! خدایا این دفعه رو نجاتمون بده من قسم میخورم دیگه هیچوقت با کسی کلکل نکنم! اصال خودم میرم از شرکت استعف

 دیگه هم نمیذارم مستانه سر به سر کسی بذاره! فقط یه این دفعه رو نجاتمون بده! خدایا تنها امیدم تویی ناامیدم نکن! 

 

 #بی_گناه  

 68#پارت_

 #نازی 

 

 



 

 مهسان*** 

 

 

تونستی همچین داشتم سکته میکردم! قلبم تند میزد! لب هام از ترس و استرس میلرزید! خدا لعنتت کنه آیلین، اخه چطور 

 کاری باهامون بکنی؟ چطور دلت اومد؟ مگه ما دوستات نبودیم؟ 

 

 یهو مستانه داد زد: نگه دار! زود باش نگه دار من میخوام پیاده شم! 

 

بعد این حرفش بلند شد وایساد که ناگهان ون تکون شدیدی خورد! مستانه جیغ خفه ای کشید، کم مونده بود بیوفته رو زمین  

ردی که کنارش نشسته بود گرفتش! نمیدونم رادوین یا رامسین! هر دو ریش و سبیل پرپشت مصنوعی گذاشته بودن که اون م

 و قابل شناخت نبودن، اما من که میدونم خودشونن نامردا!  

 

مستانه لگد محکمی به ساق پاش زد و ازش فاصله گرفت و داد زد: به من دست نزن عوضی! میگم نگه دار این ماشین  

 نتیو!  لع

 

اون مرد با عصبانیت ریش و سبیل رو کند و انداخت کنار و داد زد: خفه شو دختری خیر سر! بشین سر جات منو عصبانی 

 نکن! 

 

مستانه با چشمای گرد نگاهش کرد! رامسین پناهی بود! کم کم پوزخندی رو لب های مستانه نشست و گفت: واو ببین کی 

 اینجاست! اقای کینه ای!)با صدای بلند ادامه داد( ِد میگم به اون دوستای اشغالت بگو این ونو نگهدارن! 

 

 ترل شده ای گفت: بشین سر جات! کاریت ندارم!  رامسین پناهی در حالی که سعی میکرد داد نزنه با صدای کن



 

 مستانه: اگه کاری نداری پس چرا ولمون نمیکنی؟ هان؟ 

 

 رادوین پناهی که تا اون لحظه ساکت، کنار من نشسته بود بلند شد و با عصبانیت گفت: مهرسام نگهدار! 

 

 ون متوقف شد! رادوین پناهی در رو باز کرد و گفت: بفرمائید بیرون! 

 

مستانه با عصبانیت دست منو کشید و خیلی سریع از ون پایین پریدیم! لحظه اخر صدای آیلین رو شنیدم که صدامون زد:  

 دخترا!  

 

 مستانه زیر لب گفت: کوفت دخترا! خدا بگم چیکارت کنه نامرد!  

 

الی که یه لباس قرمز باز  در ون بسته شد و با سرعت از جلومون رد شد و رفت! حاال ما موندیم تو یه جاده خلوت در ح

 تنمون بود!  

 

 من: حاال چیکار کنیم؟ 

 

 کالفه تو موهاش دست کشید و گفت: نمیدونم نمیدونم مهسان! بریم جلو برسیم به جاده اصلی یه تاکسی.... 

 

 پریدم وسط حرفش و با اشاره به خودمون گفتم: با این لباس؟ 

 

 ش بزنن! عوضیا! خدا ازتون نگذره! دستشو محکم کوبید وسط پیشونیش و گفت: گند

 



نگاهمو طرافمون چرخوندم، با دیدن کلبه ی چوبی در نزدیکیمون با ذوق بهش اشاره کردم و گفتم: مستانه اونجارو!  

 ست! کلبه

 

 مستانه: خب که چی؟ 

 

ذوقم خوابید! عین الستیک وا رفته با قیافه پوکر گفتم: پیچ پیچی! بریم ببینیم شاید یه چادری پارچه ای... چمیدونم شاید یه 

 چیز به درد بخور پیدا بشه! 

 

 با شک سرشو تکون داد و راه افتادم! هم قدم باهاش راه افتادم! 

 

 مستانه چند تقه به در کلبه زد! صدایی نیومد!  

 

 : یه پنجره هم نداره ببینیم کسی توش هست یا نه! مستانه

 

 من: شاید داره! وایسا برم پشتشو ببینم! 

 

 دستمو گرفت و محکم فشار داد!  

 

 مستانه: زده به سرت؟ همین مونده تو بیابون برهوت گم بشی، من چطوری پیدات کنم اخه؟ جایی نمیری! 

 

 من: نکنه میترسی؟ 

 

 یه؟ تا حاال دیدی من از چیزی بترسم؟ من فقط.... فقط نمیخوام تو این تاریکی تنها بمونمدستمو ول کرد و گفت: ترس چ



 

 من: این میشه همون ترسیدن دیگه! 

 

با کالفگی گفت: اههه اصال بیا برو! گم شدی، گرگ ها خوردنت، هر بالیی سرت اومد به من ربطی نداره! روحت رو از  

 اون دنیا بفرست جواب مامانو بده! 

 

 ی_گناه  #ب

 69#پارت_

 #نازی 

 

 

 

 پوکر نگاش کردم! یعنی خوشم میاد در هر شرایطی مغزش کمدی میگه!  

 سری به معنای تأسف تکون داده و در رو زدم! بازم صدایی نیومد! 

 

 من: انگار کسی این تو نیست! 

 

 مستانه: چرا هست! روح و جن هست وگرنه کدوم ادم عاقلی میاد اینجا زندگی کنه؟ 

 

 من: مستانه ما واقعا کجاییم؟ 

 

 با خونسردی گفت: بیرون شهر!  

 



 داد زدم: چـــــــــــــــی؟؟؟؟ بیرون شهر؟؟؟؟ 

 

 مستانه: چته بابا! داد نزن االن ارواح سرگردون زو میکشونی اینجا! 

 

! اونوقت تو با خونسردی من: مستانه حواست هست چی داری میگی؟ ما تو تهران نیستیم! تو این منطقه بیابونی گم شدیم

 درمورد ارواح حرف میزنی؟ 

 

مستانه: میگی چیکار کنم؟ اگه با داد و هوار چیزی حل میشه بگو برم باالی کلبه داد بزنم "اهای مردم کمک کنید ما گم  

 شدیم" 

 

 دستمو تو موهام کشیدم و نالیدم: وای خدا! اصال ما کی از شهر خارج شدیم که من متوجه نشدم؟ 

 

ت جمع شده بود! انگار یه چیزی تو گلوت گیر مستانه: تو که کم مونده بود بزنی زیر گریه! چشمات پر اشک شده بود قیافه 

ت میکنه! اون سرگرِد بی شرف هم ریز چشمی نگات میکرد! نمیدونم نگران بود یا ترسیده اما نگاهش  کرده و داره خفه

 ار حالت براش مهم بود! عادی نبود، البته بد هم نبود، یجورایی انگ

 

هیچی از حرفای مستانه نمیفهمیدم! فقط می شنیدم! فقط یه حمله بود که مدام در ذهنم تکراز میشد "ما بیرون شهریم" این تِه  

 بدشانسی بود! 

 

 من: وای مستانه وای! بدتر از این نمیشه!  

 

 ه!مستانه با صدایی لرزون که ترس به خوبی توش پیدا بود گفت: چرا میش 

 



 #بی_گناه  

 70#پارت_

 #نازی 

 

 

 

 گردنمو چرخوندم و نگاهش کردم! با ترس به رو به رو خیره شده بود! مسیر نگاهش رو دنبال کردم و..... 

 

 

با دیدن یه سایه بلند و بزرگ و جسمی ازش دیده نمیشد، جیغ فرا بنفشی کشیدم و با سرعتی که از خودم انتظار نداشتم شروع  

کردم به دویدن! دست مستانه رو هم گرفتم و دنبال خودم میکشیدم! حاال هر دو جیغ میزدیم و میدویدیم! صدای قدم هایی رو  

 ونستم حدس بزنم طرف کیه! پشت سرمون می شنیدم ولی اصال نمی ت

 

 جن... روح... گرگینه... خون آشام... اینا موجوداتی بودن که اون لحظه تو ذهنم در گردش بودن!  

 

یهو موهام از پشت کشیده شد! از درد داد بلندی زدم و افتادم رو زمین! مستانه هم کنارم افتاد، انگار موهای اونم کشیده  

 بودن! 

 

رو کنار گوشم شنیدم! اونی که موهامون رو کشیده بود االن باال سرمون وایساده بود و خیلی بلند و   صدای خنده ی وحشتناکی

 وحشیانه میخندید! 

هیچکدوم جرئت نداشتیم سرمونو باال بگیریم و نگاهش کنیم! مستانه اروم انگشتاش رو روی انگشتام گذاشت! سریع دستشو  

 گرفتم و فشردم!  

 



 در رو به رومون نگاه میکردیم! در حدی ترسیده بودیم که جرئت جیغ زدن هم نداشتیم! هر دو به نقطه نامعلومی

 

ی لختم نشست! شوکه شده خیلی ناگهانی از جا بلند شدم و دست مستانه رو محکم  یهو دسِت سرِد فرِد پشت سرمون رو شونه

 تر گرفتم و هر دو با جیغ شروع کردیم به دویدن!  

 

ام رو بسته بودم و فقط میدویدم! اشکم دیگه در اومده بود! نمیدونم چقدر در اون حالت دویدیم که با بی توجه به همه چیز چشم

درد شدیدی که مثل صاعقه تو تنم پیچید به خودم اومدم و چشمامو باز کردم! قبل اینکه موقعیت رو درک کنم و بفهمم چی 

 ر صدای مردونه ای رو شنیدم که داد زد "مهسان" شده چشمام سیاهی رفت و پلک هام روی هم افتاد! فقط لحظه اخ
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با احساس بوی الکل در اطرافم پلک هامو از هم باز کردم! نور شدیدی باال سرم بود که چشامو زد و باعث شد ببندمشون!  

دستمو باال اوردم و چشمامو مالیدم! دوباره بازشون کردم! چند بار پلک زدم و چشمام به نور المپی که باال سرم بود عادت  

 کرد!  

 

کجا بودم؟ با گیجی گردنمو چرخوندم تا جایی که توشم رو ببینم که گردنم تیر کشید! لبمو گلوم مثل چوب خشک شده بود! من 

 گزیدم! انگار مدت هاست تکون نخوردم و استخون هام خشک شده! 



 

 لب زدم: اب... اب!  

 

 هم؟ اونم با خنده؟   در اتاق باز شد و مستانه و رامسین با خنده وارد شدن! چشمام با دیدنشون با هم گرد شد! وایسا ببینم با

 

 با دیدن من که چشمام تا اخرین حد گشاد شده بود با ذوق به طرفم اومدن! 

 مستانه دستمو گرفت و گفت: مهسان! خوبی قربونت برم؟ 

 

 فقط تونستم لب بزنم: خوبم! اب.. اب میخوام! 

 

 ر بگو مهسان به هوش اومده!  مستانه: باشه خواهرم االن برات اب میارم )رو به رامسین گفت( عزیزم به دکت

 

رامسین با خنده از اتاق خارج شد و مستانه هم از پارچِ ابی که روی میز جلوی تخت بود برام تو لیوان اب ریخت و داد 

 دستم! کمکم کرد بشینم و اب رو بخورم!  

 

 من: اخیش گلوم حسابی خشک شده بوداا! 

 

 و بغلم کرد!   با مهربونی نگام کرد! یهو دست انداخت دور گردنم

 

با جرقه ای که در مغزم خورد  وات؟ این چشه؟ ما که همین دیشب همدیگه رو دیدیم! وایسا ببینم دیشب! دیشب چی شد؟ 

مستانه رو به عقب هول دادم و گفت: مستی دیشب چی شد؟ اون یارویی که افتاده بود دنبالمون کی بود؟ اصال اینجا کجاست؟ 

 ون برهوت بودیم!  من چرا رو تختم؟ اخرین دفعه که تو اون بیاب

 



 دستاشو باال گرفت و گفت: هیس اروم باش عزیزم اروم! چیزی نیست باور کن همه چیز رو به راهه! فقط.... 

 

 با ورود رامسین پناهی و مردی که روپوش پزشکی پوشیده بود به اتاق حرف مستانه نصفه موند!  

 

 ادین و چشماتونو باز کردید! پزشک به سمتم اومد و گفت: به به میبینم باالخره افتخار د

 

 با تعجب نگاش کردم! چرا اینجوری میگه؟ خواب اصحاب کهف که نرفتم!
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دکتر بعد چک کردن وضعیتم از اتاق رفت بیرون و مستانه و رامسین رو هم دنبالش رفتن! چرا من االن تو بیمارستانم؟ 

 پناهی و مستانه چطور االن دوتایی میخندیدن؟ اینا که سایه هم رو با تیر میزدن! دیشب چه اتفاقی افتاد؟ رامسین 

 حسابی گیج بودم! ذهنم پر از افکار نامنظم بود! 

 

 ده دقیقه بعد دوباره مستانه و رامسین پناهی وارد اتاق شدن و با لبخند به سمتم اومدن و کنار تختم نشستن!  

 

 ن حالت چطوره؟ رامسین پناهی: خب مهسان جان اال 

 

 جااااان؟ چی شد؟ گفت مهسان جان؟ درست شنیدم ایا؟ نکنه گوشام مشکل پیدا کرده؟ با دهن باز نگاهش کردم!  



 

مستانه سرفه مصلحتی کرد و گفت: مهسان، گلم، خواهرم، عسلم، شیرینم، نباتم، الهی گوبه دختر همسایه فدات بشه، تو شش  

 چشماتو باز کردی!  ماه تو کما بودی و امروز باالخره

 

 رامسین دستشو کوبید وسط پیشونیش و زیر لب نالید: مستانه! 

 

 مستانه: ها چیه؟ باالخره که می فهمید! 

 

شوکه نگاهش کردم! تو کما بودم؟ اونم شش ماه؟ وای خدا! مامان بابا کجان؟ چطور رفتم تو کما؟ شش ماه پیش تو اون شب 

 لعنتی چه اتفاقی افتاد!  

 

سؤال رو به زبون اوردم و مستانه در جوابم گفت: اون شب وقتی ما رو از ون پیاده کردن تصمیم گرفتن کار ناتموم شون رو 

ی ما جلوی کلبه داشتیم حرف میزدیم رامسین با لباس جوکر میاد پشت دیواِر کلبه مخفی میشه، اون سایه ای که  تموم کنن، وقت

دیدیم و ازش ترسیدیم در واقع رامسین بوده! اون خنده ها هم مال خودش بوده! موهامونم خودش کشیده! بعد که شروع کردیم  

وین بوده و آیلین و اون دو تا دوستشون هم کنارش بودن! تو بی هوش  به دویدن با همون ون تصادف کردیم، راننده هم راد

شدم منم فقط پام شکست، البته اون لحظه همراه تو از هوش رفتم، وقتی چشمامو باز کردم تو بیمارستان بودم و مامان بابا هم 

دیدارم با رامسین تو کوه گرفته   باال سرم! کلی سؤال جوابم کردن منم مجبور شدم همه چیز رو براشون تعریف کنم از اولین

 تا تصادفمون با ون شون! 

 

 #بی_گناه  

 73#پارت_

 #نازی 

 



 

 

 متعجب نگاهشون کردم! باورم نمیشد!  

 

 من: بعد مامان و بابا چیکار کردن؟ 

 

اینبار رامسین گفت: عکس العمل شون زیاد جالب نبود! ازمون شکایت کردن، کل اعتبار کارِی رادوین تو یه لحظه بر باد 

رفت! شانس اورد از نیروی پلیس اخراجش نکردن، ولی خودش رفت استعفا داد! بعد هم با هم رفتیم خونتون و کلی از پدر 

 گفتن تا مهسان به هوش نیومده دور و بر ما پیداتون نشه!  و مادرتون معذرت خواهی کردیم اما نپذیرفتن!

 

 من: واو! واقعا مغزم گنجایش این همه اتفاق رو با هم نداره!  

 

 مستانه: اینکه فقط یه گوشه از اتفاقاته! باید بگم تقریبا هنوز از چیزی خبر نداری! 

 

 وا رفته نالیدم: دیگه چی شده؟ 

 

 ش کردیم!  مهسان به استراحت نیاز داره به اندازه کافی شوکه رامسین: عزیزم بهتره ما بریم!

 

من: نه نه! لطفا بگید دیگه از چی خبر ندارم! اصال ببینم شما دو تا که خرخره همو میجویدید چطور االن بهم میگید  

 "عزیزم"؟ هان؟ 

 

مستانه: جونم برات بگه، سه ماه اول که تو کما بودی خودمو به هر دری زدم تا اینا رو بندازم گوشه زندان، اما چون  

باباشون از کله گنده های تهرانه و خودشونم پولدار و بااعتبار، نتونستم! پس سعی کردم برای خنک شدن دلم حرصشون رو  



گرفته تا تهمت زدن! ولی بیشعورا همه کارامو تالفی کردن! ماه پیش به این   در بیارم، همه کار کردم از ماشین پنچر کردن

 نتیجه رسیدم که عاشق رامسین شدم!  

 

 تقریبا داد زدم: چی شدی؟؟؟؟ 

 

مستانه خندید و گفت: میگم عاشقش شدم! یجوری شده بودم! از کلکل کردن باها لذت میبردم، وقتی دختری رو کنارش میدیدم  

یکردم مثل حسادت! درموردش با ایلین حرف زدم کلی سر به سرم گذاشت و گفت از دست رفتی دختر!  یه حسب پیدا م

خالصه فهمیدم عاشقش شدم اما اعتراف نکردم! یعنی نمیتونستم اعتراف کنم پای غرورم وسط بود )لبشو به دندون گرفت و 

ناجور داره و کلی تهدید کرد برم جایی که میگه، با خنده گفت( یه روز یه شماره ناشناس بهم زنگ زد و گفت ازم عکسای 

 منم ترسیدم رفتم و فکر کن بعدش چی شد... 

 

 من: چی شد؟ 

 

 مستانه با خجالت ادامه داد: ادرس یه پارک رو داد و گفت شب برم وقتی رفتم با صحنه ی غیر منتظره ای رو به رو شدم! 

 

 من: چه صحنه ای؟ 

 

شمع روشن شده بود، رو زمین گلبرگ های قرمز ریخته بود، جالب تر از همه رامسین بود که مستانه: تو گوشه گوشه پارت 

 سوار بر اسب سفید وسط پارک ایستاده بود! 

 

 بی اختیار زدم زیر خنده! مستانه و رامسین هم خندیدن!  

 

 من: خدای من! خب ادامه بده بعدش چی شد؟ 



 

 ست با همیم! شقشو اعتراف کرد! االنم سه هفته مستانه: هیچی دیگه پسره ی دیوونه همونجا ع

 

 من: مامان و بابا هم خبر ندارن دیگه؟ 

 

 رامسین: نه! قرار گذاشتیم وقتی حالت بهتر شد و مرخص شدی بهشون بگیم! امیدوارم مخالفت نکنن!  

 

را مستانه رو تو خونه زندونی  من: اگه مامان بابای منن که باید بگم بی خودی دلتو اب و صابون نزن! به محض فهمیدن ماج

 میکنن! 
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 نمیدونم چرا یهو انقدر باهاش صمیمی شدم! اما اون لحظه رامسین رو مثل یه دوست میدیدم! 

 

 رامسین با اخم گفت: مگه شهر هرته؟ عمرا بذارم!  

 

 مستانه لبخندی زد و گفت: من برم کارای ترخیص رو انجام بدم!  

 



و از اتاق خارج شد! رامسین روی صندلی نشست و متفکر به رو به رو خیره شد! حرفاش درباره رادوین تو ذهنم تکرار 

مه که از  میشد "شانس اورد از نیروی پلیس اخراجش نکردن، ولی خودش رفت استعفا داد" یعنی غرورش انقدر براش مه

برام باور نکردنی  خیر کارش گذشت؟ اگه اینطوره واقعا احمقه! این همه سال کار کرده اونوقت به این راحتی استعفا داد؟! 

 بود! اگه من جاش بودم زمین و زمان رو بهم میدوختم ولی به هیچ وجه شغلم رو از دست نمیدادم!  

 

 من: اقا رامسین؟ 

 

 رامسین: بله؟ 

 

 هنوز تو شرکت کار میکنه؟من: مستانه 

 

رامسین: نه بابا! روز بعد تصادف اومد استعفا نامه شو نوشت داد دست بابام کلی هم داد و بیداد کرد و رفت! از اون به بعد  

 نتونستم از خجالت برم شرکت!  

 

 با تعجب گفتم: مگه چیکار کرده؟ 

 

 وجدانن که بویی از انسانیت نبردن!  رامسین: جلو همه کارمندا تو روی بابام گفت پسرات دو تا بی

 

 تو دلم گفتم "خب راست گفته خواهرم! اون شب کم مونده بود بمیرم" 

 

رامسین با چهره ای جدی گفت: ببین مهسان من واقعا بخاطر اون کارم پشیمونم! از مستانه عذرخواهی کردم، بخشید! از تو  

 هم معذرت میخوام، امیدوارم قابل بخشش باشم! 

 



لبخندی بهش زدم: گذشته ها گذشته! بهش فکر نکن مهم نیست! کارای ما هم درست نبود، مخصوصا اون پنچر کردن ماشین  

 و جلوتون دوروغ بهم بافتن! ازت معذرت میخوام! 

 

 لبخند بزرگی زد و گفت: بهش فکر نکن!  

 

ر مامان و بابا داخل نیومد و بعد رسوندن ما یعد نیم ساعت مستانه همه کارا رو انجام داد و برگشتیم خونه! رامسین بخاط

 خداحافظی کرد و رفت!  

 

مستانه در حالی که در رو با کلید باز میکرد گفت: بهشون نگفتم بهوش اومدی تا سورپرایز بشن! مطمئنم خیلی خوشحال  

 میشن! 

 

بویی که خودم کاشته بودم رو بو لبخند کمرنگی زدم! با هم وارد حیاط شدیم! با ذوق به سمت باغچه رفتم و گل های خوش 

 کشیدم!  

صدای مستانه رو پشت سرم شنیدم: همچین بو میکنه انگار صد ساله ندیدت شون! باز خوبه شش ماه پیش رو با دیشب اشتباه 

 گرفتیاااا!  

 

 بافت!  پشت چشمی براش نازک کردم و هر دو وارد خونه شدیم! مامان پشت به ما کنار پنجره نشسته بود و بافتنی می 

 

 من: مستانه االن چه فصلیه؟ 

 

 مستانه: زمستون 

 

 رفتم جلو و از پشت بغلش کردم! با اخم گفت: مستانه نکن! هنوز دلم باهات صاف نشده 



 

 چیزی نگفتم و سرمو تو گودی گردنش فرو کردم! دستمو گرفت و کشیدم جلوی خودش و گفت: بچه مگه.... 

 

 چشماش گرد شد و لب زد: مهسان!  

 

 اشک تو چشمام حلقه زد! بغلش کردم و زدم زیر گریه! دستاشو نوازش وارد روی پشتم میکشید!

تنها جایی که ادم همیشه و بی منت میتونه بهش پناه ببره اغوش مادره! و من االن چقدر به این پناهگاه نیاز داشتم! اینجا منبع  

تو تنم بود، همه و همه با دیدن مامان یادم رفت! نمیدونم چقدر ارامش بود! همه سؤاالتی که تو ذهنم بود، همه درد هایی که 

گذشت اما وقتی خوب خالی شدم از بغلش اومدم بیرون! چشمای اونم خیس بود، پا به پای من گریه کرده بود! کنار چشما و 

 لباش چروک شده بود! اخ مادرم تو این مدت چیا کشیده!
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 مامان با دستاش صورتمو قاب گرفت و گفت: مهسان! دخترم! خوبی؟ تو کی اومدی مادر؟ 

 

لبخندی بهش زدم و خواستم جواب بدم که مستانه زودتر گفت: صبح از کما دراومد بهتون خبر ندادم تا سورپرایز بشید!  

 راستی چطوری فهمیدی مهسانه؟ فکر میکردم با من اشتباه بگیریش! 

 



هش گفت: یه مادر همیشه میتونه بچه هاشو بشناسه! مادر نشدی که بفهمی وقتی تو چشم بچه تو نگاه میکنی تا ته  مامان رو ب

 احساساتش رو میفهمی! 

 

 مستانه اب دهنش رو قورت داد و گفت: درسته درسته! 

 

 مامان: مهسانم خوبی مادر؟ جاییت درد نمیکنه؟  

 

 مامان جان! نگران نباشیدلبخند مهربونی بهش زدم و گفتم: من خوبم 

 

حالم خوب بود فقط یکم سرگیجه داشتم! وقتی به خودم تو اینه نگاه کردم دیدم رنگمم پریده! یه حموم طوالنی به تالفی این  

م که خورشت کرفس بود درست کرد و دور هم خوردیم! سر میز جای بابا خیلی  شش ماه رفتم! مامان برام غذای مورد عالقه

 یشه با هم غذا میخوردیم!  خالی بود، هم

 

 من: مامان، بابا کجاست؟ 

 

نگاه نگرانی بین مامان و مستانه رد و بدل شد! مامان اخمی کرد و گفت: کارش طول کشیده! میشناسیش که کارش از همه  

 چیز براش مهم تره!  

 

 من: بمیرم براش انقدر کار میکنه که از خودشم قافل شده!  

 

انه از زیر میز زد به پام و با چشم و ابرو به غذام اشاره کرد که یعنی "بخور انقدر حرف نزن" اخم مامان پررنگ شد! مست

 با تعجب نگاهشون کردم! 

 



 من: مامان چیزی شده؟ 

 

 اخمش باز شد و سعی کرد لبخند بزنه هر چند کامال مشخص بود مصنوعیه!  

 

 مامان: نه دخترم چیزی نشده مادر! غذاتو بخور!  

 

 میدونستم مامان تا خودش نخواد چیزی نمیگه پس بیخیال پرسیدن شدم و غذامو خوردم!  

تم مثل همیشه مرتب بود! عروسک خرسِی بزرگم  بعد ناهار به کمک مستانه از پله ها باال رفتم و وارد اتاقمون شدیم! تخ

 وسط تخت بود! همه رژ هام مرتب رو میز توالت چیده شده بودن! درست مثل شش ماه پیش! هیچی تغییر نکرده بود!  

 

 مستانه: به پسایلت دست نزدم اخرین دفعه خودت اینطوری مرتب گذاشتیشون! 

 

 من: ممنون

 

ل کردم! من چطور شش ماه شبا بدون این خوابیدم؟ از هشت سالگی همیشه موقع رو تختم دراز کشیدم و عروسکم رو بغ

 خواب تو بغلم بود!  

 

مستانه رو تختش نشست و مشغول ور رفتن با گوشیش شد! از لبخند هاش معلوم بود داره با رامسین چت میکنه! پدر 

 سوخته! 

 

 من: مستانه!

 

 مستانه: هومم؟ 



 

 است مامان اخم کرد؟ اصال چرا بابا خونه نیست؟ همیشه ظهر میومد!  من: چرا وقتی پرسیدم بابا کج

 

 مستانه: چیزی نیست! بابا.... اها بابا رفته مأموریت!  

 

 با چشمای گرد گفتم: مامان که گفت سر کاره! 

 

ِت کاری! ببین  ش شد گوشیشو کنار گذاشت و هول کرده گفت: اره.. یعنی نه! خب بابا رفته مأموریانگار تازه متوجه سوتی

 اسمش روشه "مأموریت کاری" پس یجورایی سر کاره!  

 

 ابرویی باال انداختم و سرمو تکون دادم! تابلو بود داره دوروغ میگه! به وقتش میفهمم بابا کجاست! 

 

پیاما اومدن! گوشیمو از رو عسلِی کنار تخت برداشتم! رفتم تو واتساپ! یهو سیل پیام ها سرازیر شد! ربع ساعت فقط 

 خواستم سین کنم که دیدم گوشیم هنگ کرده! حق داره اخه این همه پیام؟ 

 

بعد پنج دقیقه ور رفتن خوب شد و یک ساعت نشستم همشون رو سین کردمو جواب دادم و بعد رفتم تلگرام! دیدم اگه یکم  

"بسه بابا مغزم پخت" از تلگرام اومدم بیرون و    دیگه تو تلگرام بمونم حجم پیاما باعث میشه گوشیم دست و پا دربیاره و بگه

 گوشیو گذاشتم رو میز! 

 

م سر رفته بود! این مستانه هم که داره تو هپروت سیر میکنه! سعی کردم بخوابم! چشمامو بستم و بعد پونزده دقیقه  حوصله

 پهلو به پهلو شدن کم کم چشمام گرم شد و به خواب عمیقی فرو رفتم!

 

 #بی_گناه  



 76ت_#پار 

 #نازی 

 

 

 

از تخت پایین اومدم و به سمت سرویس بهداشتی اتاق رفتم! چند  با صدای جیغ جیغ چند نفر از خواب پریدم! اه باز چخبره؟ 

 مشت اب به صورتن زدم و بعد سر کردن شالم رفتم پایین! 

 

فیلم ترسناک گذاشته بودن و با دیدن مستانه و مهدیس و دلناز پشت به من رو مبل نشسته بود و تلویزیون نگاه میکردن! یه 

 هر صحنه ازش یه جیغ بنفش میزدن! 

 

 من: شما که انقدر میترسین مرض دارین این فیلما رو نگاه میکنید؟  

 

 هر سه برگشتن طرفم! مهدیس و دلناز با جیغ به طرفم دویدن و بغلم کردن!  

 

 مهدیس: وای! تو کی خوب شدی؟ 

 

 برات تنگ شده بود عنتر؟ دلناز: اگه بدونی چقدر دلم 

 

 خندیدم و از خودم دورشون کردم!  

 

 م کنیدمن: منم دستتون دارم اما باور کنید اینجوری بغل کردن اصال روش خوبی برای ابراز عالقه نیست! کم مونده بود خفه 

 



 دلناز: لیاقت نداری دیگه! بچه سوسول  

 

 خندیدیم و کنار هم رو مبل نشستیم! 

 

 مهدیس رو به مستانه گفت: این تحفه از قضایا خبر داره؟ 

 

 مستانه: اره همه چیزو بهش گفتم! 

 

 مهدیس نگاه دلسوزانه ای بهم کرد و گفت: بمیرم برات! اخه تو چطوری با این موضوع کنار اومدی؟  

 

 مسین به مستانهمن: همچینم سخت نبود! هنوز تو کف اعتراف رام

 

دلناز خندید و گفت: وای اره! برای ما هم تعریف کرد! باورم نمیشه پسره وسط پارک سوار اسب سفید بوده! اونم شب که 

 همه جا تاریکه تو نور شمع!  

 

 ن!  مهدیس: خدا در و تخته رو با هم جور کرده دیگه! رامسین واقعا به مستانه میاد، از نظر عقلی شباهت چشم گیری دار 

 

مستانه با خنده کوسن رو به طرفش پرت کرد که مهدیس جا خالی داد و صاف خورد تو صورت دلناز که کنار مهدیس 

 نشسته بود! 

 

 دلناز: ای دست بشکنه!  

 

 مستانه: ببخشید



 

 مهدیس: راستی مهسان کی میخوای برگردی سر کارت؟ 

 

 تمومش میکنم، کار تو اون شرکت این بال رو سرم اورد من: دیگه نمیرم! مستانه که استعفا داده منم فردا میرم 

 

دلناز: نوچ نوچ! باید بگی اون سرگرد رادوین این بال رو سرت اورد! پسره ی کور شده وسط بیابون دلتون کرده رفته بعد با  

 ون صاف میاد میزنه بهتون!  

 

 حرصم گرفت! دلناز راست می گفت! رادوین پناهی باید بیشتر حواسش رو جمع میکرد تا نزنه بهمون!  

 

میاد، اما در این مورد واقعا بی تقصیر بود! هر کی جاش بود تو اون بیابوِن برهوت و تاریک  مستانه: با اینکه ازش خوشم ن

 ممکن بود جلوشو نبینه و تصادف کنه!  

 

 مهدیس: اِ ببین اینم از وقتی با اون دُکِی دیوونه میگرده شده وکیل مدافع پناهی ها!  

 

 مستانه: من چه تقصیر؟ حقیقتو گفتم 

 

ق با مستانه باشه اما کار اونا واقعا خیلی زشت بود! ول کردن دو تا دختر بیرون از شهر و ترسوندن  نیشخندی زدم! شاید ح

 شون! تا اخر عمرم نمیتونم اون شِب کذایی رو تحمل کنم! تا مرز سکته رفتم!

 

 #بی_گناه  

 77#پارت_

 #نازی 



 

 

 

 من: دخترا من.... 

 

تم: من میخوام تالفِی کاِر اون شب رو سر سرگرد در بیارم! رامسین رو هر سه تاشون زل زدن بهم! نفس عمیقی کشیدم و گف

 بیخیال میشم چون )نگاه حرصی به مستانه انداختم( دوست پسر خواهرمه! 

 

 مستانه: بابا بیخیال! تو که اهل کلکل و دعوا و تالفی نبودی خواهر! 

 

 من: اتفاقا بودمو رو نمیکردم! حاال که فهمیدی باید کمکم کنی!  

 

 مستانه: جاِن جدت ول کن مهسان! بخدا تو این مدت انقدر کلکل و تالفی کردم که دیگه.... 

 

 دلناز پرید تو حرفش: مهسان راست میگه! عامو ما سه تا پشتت هستیم تو فقط بگو چیکار کنیم!  

 

 مهدیس: ممنون که نظر مارو هم پرسیدی! 

 

 دلناز: نظر رئیس هیأت مدیره از نظر همه مهم تره! 

 

 مستانه: یعنی االن تو رئیسی؟ 

 



ست، یادمه روز اول که بیمارستان  تاده تو کما، شانس اورده هنوز زنده دلناز: دقیقا! خو بی انصافیه پسره زده این بدبختو فرس 

بود دکتر گفت فقط دعا کنید کاری از دست ما بر نمیاد! حاال تالفی نکنه؟ نه واقعا انصافه؟ من بوم دک و پوز پسره رو به 

 خاک میمالیدم! 

 

 مستانه: باشه بابا اروم باش! من که چیزی نگفتم! 

 

فقت رو از همشون گرفت و نقشه کشیدن رو انداختیم گردن مستانه، چون قبال هم خودش نقشه میکشید و  خالصه دلناز موا

 یجورایی استاد شده واسه خودش!  

 

شب مستانه فکرشو بهمون گفت! حاال فکر کنید ما اون لحظه در چه حالتی بودیم! دهن اندازه غار باز، چشما اندازه نعلبکی 

به این باور رسیدم که شیطون از مستانه درس گرفته! واقعا فکراش بکر بود! فقط عملی خونه عزیز جون گرد، دیگه 

 کردنش یکم مشکل داشت! 

 

 #بی_گناه 

 78#پارت_

 #نازی

 

 

 شخص سوم*** 

 

 

 

 مستانه: رامسین لطفا! بخاطر من!



 

 رادوین نکن!رامسین کالفه در موهایش دست کشید و گفت: نمیشه عزیِز من! همچین کاری رو با 

 

مستانه: خو مهسان گفت میخوام تالفی کنم سعی کردم نظرشو عوض کنم اما با مهدیس و دلناز سه تایی گیر دادن ااِل و بِال 

 تالفی میکنیم، نقشه کشیدن هم انداختن گردن من! 

 

 رامسین:  عزیزم تو مگه رئیس مافیایی؟ چه نقشه ای اخه؟ اصال تو چرا قبول کردی؟

 

 حرص جواب داد: برای اینکه روشون کم شه! هی میگفتن ذلیل مرده ای و فالنی و اینا!   مستانه با

 

 رامسین: مستانه صد بار گفتم حرف بقیه برات مهم نباشه! خودتو قاطِی چیزی نکن!

 

 مستانه: باشه باشه دیگه قاطی ماجرایی نمیشم، فقط همین یه دفعه رو کمکم کن!

 

 لب زد: لجباز! رامسین کالفه نگاهش کردم و 

 

 مستانه با خنده گونه اش را بوسید و گفت: پس شب منتظرتیم!

 

 بعد از این حرف دوان دوان در حالی که دستش را در هوا تکان می داد دور شد! 

 

 رامسین: هیی خدا! واقعا در و تخته با هم جوریم! نقشه کشیدنش هم به خودم رفته

 

 



 ز بیمارستان مرخص شده و امشب مستانه و مهسان را برای شام دعوت کرده. شب در خانه رامسین به پدرش گفت مهسان ا 

 اقای پناهی با خوشحالی به خدمه دستور داد برای شام تدارک ببینند! 

 

ساعت هفت رادوین رفت دنبال دو قلو ها و نیم ساعت بعد هر سه به خانه اقای پناهی امدند! اقای پناهی با رادوین تماس 

 اصرار زیاد از او خواسته بود شب به خانه شان بیاید و رادوین نیز امده بود!  گرفته بود و با 

 

بعد از سالم و احوال پرسی مهسان جعبه ی مشکی رنگی که با پاپیون قرمزی تزئین شده بود را جلوی رادوین گرفت و  

گفت: اقای پناهی شنیدم از کارتون اخراج شدید، من خودمو مقصر میدونم و سعی دارم جبران کنم! لطفا با هدیه ناچیز رو از  

 من قبول کنید!  

 

هم سایید و گفت: اخراج نشدم و استعفا دادم و شما هم مقصر نیستی! مقصر اصلی یه کسیه که  رادوین دندان هایش را روی 

 پیشنهاد اون کار بچگانه رو داد! 

 

 و با گوشه چشم به رامسین اشاره کرد! رامسین سرفه مصلحتی کرد و گفت: داداش مهسان خانم دستش خشک شد!  

 

 دمه داد! مهسان اخم کرد و در دل گفت: عصا قورت داده ی مغرور! رادوین جعبه را از دست مهسان گرفت و به دست خ

 

 اقای پناهی: بفرمائید داخل! 

 

 همگی وارد سالن پذیرایی شدند و خدمتکار ها نیز مشغول پذیرایی ازشان شدند!  

تانه و در تمام مدت رادوین و مهسان ساکت و بی حرف نشسته بودند و به نقطه نامعلومی زل زده بودند! برعکس مس 

رامسین گوشی هایشان را در دست گرفته بودند و با ذوق عکسایی که داشتند را به همدیگر نشان می دادند! اقای پناهی هم  

 مثل همیشه خیلی باوقار و بی حرف روی باالترین مبل سالن نشسته بود! 



 

 (  �😂�)اقای پناهی اینجا قشنگ نقش بوق رو ایفا میکنه

 

 #بی_گناه  

 79#پارت_

 ازی #ن

 

 

 

 بعد از شام همگی به پذیرایی برگشتند و خدمتکار برایشان قهوه اورد! 

مستانه با چشم و ابرو به رامسین اشاره کرد، رامسین ابروهایش را باال داد و رو به رادوین گفت: داداش یه لحظه بیا باید یه 

 چیزی بهت بگم! 

 

 رادوین: خب همینجا بگو! 

 

 ا باالرامسین: نه اینجا نمیشه! بی

 

با چشم و ابرو اشاره کرد به طبقه باال! رادوین بلند شد و هر دو به سمت پله ها رفتند! رامسین  دور از چشم رادوین جعبه  

 کادوی مهسان را از خدمتکار گرفت و هر دو رفتند باال! 

 رامسین به سمت اتاق مادرشان رفت و گفت: بیا یه دیقه!  

 

 ی بگی؟ رادوین: اینجا که کسی نیست!  چی میخواست

 



 رامسین: خب هم میخوام یه چیزی بگم هم نشون بدم و اون چیزیم که میخوام نشونت بدم تو اتاق مامانه!  

 

رادوین جا خورد! با تعجب گفت: چی داری میگی؟ شش ساله کسی پاشو تو اون اتاق نذاشته چیزی اونجا نیست که بخوای 

 نشونم بدی!  

 

 ن تو! یه چیزایی هست که باید ببینی! رامسین: چرا بابا من دیروز رفتم ای

 

رادوین با تردید جلو رفت و هر دو وارد اتاق شدند! به محض وارد شدنشان رامسین جعبه را انداخت وسط اتاق! صدای 

 اهنگ از جعبه بلند شد ان هم اهنگ فیلم جن گیر که مستانه ضبط کرده بود! 

 

 رادوین با تعجب گفت: چی شد؟ 

 

 صدایش را ترسان جلوه دهد گفت: نم.. نمیدونم! اهنگ فیلم جن گیره!  رامسین سعی کرد 

 

رادوین دستش را روی دیوار حرکت داد تا کلید المپ را پیدا کند که حس کرد چیزی روی دستش در حال حرکت هست! از  

 ن المپو! انجایی که بسیار وسواس داشت و قلقلکی بود با وحشت دستش را در هوا تکان داد و گفت: روشن کن او

 

چیزی که روی دستش بود از استین وارد لباسش شد و روی شکم و سینه اش به حرکت درامد! صدای فریاد رادوین بلند شد!  

هنوز نفهمیده در چه موقعیتی هست که چیزی از سقف به پایین پرتاب شد و مقابل رادوین ایستاد! رادوین که با موجودی که 

باال گرفت و با دیدن اسکلت انسانی که با طناب از سقف اویزان شده بود فریاد بلندی  در لباسش رو درگیر بود سرش را 

کشید! انقدر بلند و گوش خراش که رامسین تا وحشت المپ را روشن کرد و در کسری از ثانیه مستانه و مهسان و اقای 

 پناهی خود را به اتاق رساندند!

 



 #بی_گناه  

 80#پارت_

 #نازی 

 

 

 

 همه با دهان باز به رادوینی که باال پایین میپرید و داد و بیداد میکرد نگاه میکردند! 

 ش کن االنه که سکته کنه!  مستانه زیر گوش رامسین گفت: این که از منم بدتره! برو جمع

 

! مارمولک رامسین جلو رفت و با یک حرکت ناگهانی تیشرت رادوین را در تنش پاره کرده و گوشه ای اتاق پرت کرد

 بزرگی روی زمین افتاد و سریع سمت دیوار رفت!  

 

مهسان مات و مبهوت به هیکل عصالنِی رادوین خیره شد! با خود گفت: یا خدا این دیگه کیه! قد که اندازه زرافه هیکلش هم  

 اندازه گودزیال! 

 

 رادوین خیره در چشمان رامسین گفت: حسابتو میریم! 

 

 ن از بهت درامد و گفت: چی شد؟ و از اتاق خارج شد! مهسا

 

مستانه ارام طوری که فقط مهسان بشنود گفت: همون که میخواستی! حاال اگه تالفی کرد نیایی پیش من بگی مستانه کمکم  

 کن دفعه اخره! از همین االن بگم من نیستم! به رامسین قول دادم دیگه قاطی کارای تو نشم! 

 

 مهسان شوکه به مستانه نگاه کرد و گفت: ادم فروش! 



 

 مسین چی شد؟ رادوین چرا داد میزد؟ اقای پناهی: را

 

 رامسین شانه ای باال انداخت و گفت: مارمولک رفته بود تو لباسش، میشناسیش که، قلقلکی و وسواسیه داد میزد! 

 

 اقای پناهی: و این اسکلت چیه که از سقف اویزون شده؟ 

 

بودم اویزون کردم اینجا دیگه یادم رفت بردارم هفت  رامسین: ها اینو میگی... این چیزه... اها اینو من خیلی وقت پیش خریده

 سالی میشه اینجاست!  

 

 اقای پناهی با چشمان ریز شده گفت: اسکلت انسان خریدی؟ 

 

 رامسین: بابا جون اسکلت کجا بود! اسباب بازیه!  

 

 عذرت میخوام بابت این اتفاق!  اقای پناهی: میگم خدمتکارا بندازنش دور! شماها هم برید پایین )رو به دخترا گفت( واقعا م

 

 مستانه: نه اقای پناهی مشکلی نیست! ما دیگه رفع زحمت میکنیم! 

 

 اقای پناهی: فعال که زوده یکم دیگه بمونید!  

 

 مهسان: نمیتونیم! اگه دیر کنیم مادرمون نگران میشه! پدرمونم رفته مأموریت خونه تنهاست! 

 

 اقای پناهی: خیله خب رامسین میرسونت تون!  



 

دخترا لبخندی بهش زدند و همگی به طبقه پایین برگشتند! اقای پناهی سراغ رادوین رو از خدمتکار گرفت، اونم گفت رفته  

 حموم! 

 

 ا رو رسوند و خودش برگشت خونه! رامسین دختر 

 

 پدرش در پذیرایی منتظرش بود که با امدنش گفت: رامسین میخوام بهم اطمینان بدی کار تو نبوده!  

 

 رامسین با تعجب پرسید: کدوم کار؟ 

 

 اقای پناهی: کاری که با رادوین کردی! 

 

 رامسین: چی میگی پدر من! کاری نکردم که!  

 

 باال انداخت و "امیدوارم" ی گفت! اقای پناهی ابرویش را 
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 مهسان*** 

 

 

 

 هیچی مثل بستنی خوردن وسط زمستون، همراه بهترین دوستات نمیشه! 

 

 دلناز یه قاشق دیگه از بستنِی شکالتیش رو تو دهنش گذاشت و گفت: مهسی واقعا صبر و تحملت رو تحسین میکنم! 

 

 من: مرسی! 

 

 دلناز: نه جدی میگم! من اگه جات بودم میرفتم یقه پدرمو میگرفتم میگفتم حیف اسم "پدر" که رو تو گذاشتن!  

 

 ن حرفا یعنی چی؟ با تعجب نگاهش کردمو گفتم: چی داری میگی؟ ای

 

 

 مهدیس با چشمای گرد شده گفت: یعنی مستانه و مامانت درمورد کاری که بابات کرد چیزی نگفتن بهت؟ 

 

 چشمامو ریز کردمو گفتم: کدوم کار؟ 

 

 دلناز: ها هیچی! 

 

 من: یعنی چی هیچی! معلومه یه چیزی هست! زود بگید ببینم!  

 



 مهدیس: مهسان باور کن چیزی نیست!  

 

 با عصبانیت گفتم: چیو دارین پنهون میکنید؟ 

 

 دلناز: مهسان تو خبر نداری اما پدرت با یه زنیکه به اسم افسون به مادرت خیانت کرده و... 

 

 چطور به خودت اجازه میدی به بابام هنچین تهمتی بزنی؟  شوکه داد زدم: چی؟ تو چی داری میگی؟

 

 مهدیس: دلناز راست میگه مهسان! بابات مأموریت نیست بلکه با افسون رفته شمال تا برای همیشه اونجا زندگی کنن!  

 

 من: نه.. نه... این غیر ممکنه! شماها دارین دوروغ میگین! اره همش دوروغه )داد زدم( دوروغه!  

 

نگاه همه کسایی که تو پارک بودن برگشت سمت ما! بی توجه بهشون زدم زیر خنده و هی زیر لب میگفتم "دوروغه! بابای  

 من همچین ادمی نیست" دلناز بغلم کرد و کنار گوشم گفت: هیس! اروم باش دختر همه دارن نگامون میکنن! 

 

داشتم! همیشه مثل یه دوست با من و مستانه رفتار میکرد!   اخه چطور میتونستم اروم باشم؟ بابامو بیشتر از جونم دوست

هیچوقت نذاشت حسرت چیزی رو دلمون بمونه! برامون یه همدم بود، یه دوست، برای من که همه کس بود! حاال بعد شش  

شرایط میشد   ش خیانت کرده! تو اینماه که از کما دراومدم دارم مینوشم پدری که جونشو فدای بچه هاش میکرد به زن و بچه

 اروم بود؟ نمیشد! 

 

م رو جلوش تکون میدادم گفتم: بهت ثابت میکنم حرفات دوروغه!  دلناز رو به عقب هول دادم و در حالی که انگشت اشاره

 ثابت میکنم پدرم هنچین ادمی نیست! حاال میبینی!  

 



 و در حالی که هق هق میکردم به سمت سرویس عمومی پارک دویدم! 

ی شکسته نگاه کردم! رنگم پریده بود! البته همیشه مثل ماست سفید بودم، ایستادم و به چهره خودم در اینه جلوی روشویی

یکی از تفاوت هام با مستانه این بود که اون پوستش مهتابی بود و من سفیِد سفید! حاال با این رنگ و رو شبیه روح شده  

 بودم! در این بین قرمزی چشمام خود نمایی میکرد! 

 

 شیر اب رو باز کردم و چند مشت اب به صورتم زدم! شالمو مرتب کردم و از سرویس خارج شدم!  

 

 مهدیس و دلناز سریع به سمتم اومدن! بدون اینکه فرصت حرف زدن بهشوت بدم گفتم: حالم خوبه! میرم خونه!  

 

ه شکستن بود! لب هامو بهم فشردم تا و به سمت ماشینم رفتم! گفتم خوبم اما خوب نبودم! بغض توی گلوم هر لحظه اماد

 دوباره نزنم زیر گریه! 
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رفتم خونه! داد زدم! مامان گریه میکرد! مستانه به بابا فحش می داد! هیچکدوم برام توضیح ندادن اما با رفتاراشون فهمیدم 

های مستانه هم توجهی نکردم! الزم بود دور بشم! از خونه! از  بابا واقعا خیانت کرده! از خونه زدم بیرون و به صدا زدن 

بابا! از مامان! از مستانه! شش ماه... فقط شش ماه نبودم اونوقت این همه اتفاق افتاده! این وسط فقط دلیل پنهون کاری  

 مستانه و مامان رو درک نمیکنم! چرا بهم نگفتن؟  

 



تو پیاده رو راه میرفتم! نمیدونم چقدر گذشت اما وقتی به خودم اومدم دیگه هوا نمیدونستم کجا بودم! گیج بودم! تک و تنها 

 تاریک شده بود! اعصاب برگشتن به خونه و بازجویی شدن توسط مامان بخاطر دیر کردنم رو نداشتم!  

 

 رو نیکمت پارک نشستم! انقدر راه رفته بودم که پاهام گز گز میکرد! اصال من کجام؟ 

و با ترس به اطرافم نگاه کردم! اینجا رو نمیشناختم! این وسط فقط گم شدنم کم بود که اونم به حمد خدا اتفاق   سریع بلند شدم

 افتاد! 

 

 

 _راه گم کردی خوشگله؟ 

 

ش معلوم بود با وحشت برگشتم پشت سرم رو نگاه کردم! یه پسر با چشماش خمار بود داشت نگام میکرد! از ریخت و قیافه

 ست بگه "دختر جون شکست عشقی که نخوردی چرا مثل این فیلما از خونه زدی بیرون؟" واقعا خاک بر سرم! الته! یکی نی

 

 شروع کردم به دویدن! پسره هم افتاد دنبالم! صداشو پشت سرم می شنیدم: وایسا خوشگله! کجا به این زودی؟ 

 

دویدم! خدایا این دفعه رو نجاتم بده من دیگه بعد شده بودم مثل اون شِب تصادف شش ماه پیش! با وحشت و سرعت باال می 

 غروب افتاد پامو از خونه که هیچ از اتاقم بیرون نمیذازم! قول میدم! 

 

 

 نمیدونم چقدر دویدم که یهو محکم موردم به یه چیز سفت و افتادم رو زمین! 

با تعجب نگام میکرد کامال ناخواسته لبخند  سرمو باال گرفتم! با دیدن رادوین پناهی که کت چرم مشکی رنگی پوشیده بود و 

 زدم! یه حسی بهم می گفت خدا اینو سر راهم قرار داده تا از دست اون پسره الت نجاتم بده!
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میری پشت یکی  سریع بلند شدم و پشتش پناه گرفتم! پسری که دنبالم بود با دیدن این حرکتم خندید و گفت: تا وقتی هستم چرا 

 دیگه عشقم؟ 

با ترس بهش نگاه کردم! دست های رادوین پناهی مشت شد! صورتش به قرمزی میزد! چند قدم جلو رفت و مشت محکمی  

 تو صورت پسره زد که پسره نتونست تعادلش رو حفظ کنه و رو زمین افتاد! دستمو جلو دهنم گرفتم و جیغ خفه ای کشیدم!  

 

 ی که دستش رو جلو بینیش گرفته بود گفت: چه غلطی کردی؟ پسره بلند شد و در حال

 

و دستشو باال اورد تا به رادوین مشت بزنه که رادوین مچ دستش رو گرفت و پیچوند! داد پسره به هوا رفت! رادوین لگد 

 محکمی به زانوش زد و دستشو ول کرد! پسره رو زمین افتاد، دستشو گرفت و شروع کرد ناله کردن!  

 

 ورت قرمز در حالی که رگ گردنش بیرون زده بود برگشت سمتم و گفت: اینجا چه غلطی میکنی؟ با ص

 

 زبونم بند اومده بود! با لکنت گفتم: م.. من.. هیچی! 

 

اخمش پررنگ تر شد. از کنارم رد شد و سوار موتورش که پشت سرم بود شد! نگاهمو از پسره گرفتم و بهش دوختم! با سر  

 کرد و گفت: سوار شو!   به پشتش اشاره

 



 با تعجب گفتم: ها؟ 

 

 رادوین: گفتم سوار شو! 

 

 من: موتوره! 

 

 با کالفگی گفت: َپ َن ربات جته! بشین دیگه! 

 

نمیدونم چرا اما انگار تحت کنترل اون بودم! بی حرف رفتم پشتش نشستم. هنوز درست ننشسته بودم که محکم گاز داد!  

 گهانی دستامو دور شکمش حلقه کردم! ترسیده جیغ کشیدم و خیلی نا
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 من داد میزدم و اون بی توجه هر لحظه بیشتر گاز می داد! دستامو محکم دورش حلقه کرده بودم تا پرت نشم پایین! 

 

 من: هوی مگه موتور جت قورت دادی؟ چرا انقدر سریع میری؟ 

 

شد! سرم گیج  بعد ده دقیقه جیغ زدن های من باالخره یه گوشه ترمز کرد! حالت تهوع گرفته بودم! حلقه دستام دورش شل 

 می رفت! یه لحظه چشمام تار رفت و کم مونده بود بیوفتم پایین که خیلی سریع کمرمو گرفت!  



 

 ش و به عقب هلش دادم. صاف ایستادم و گفتم: ببخشید!  دستامو گذاشتم رو سینه

 

 ( �😌�)چیه؟ انتظار داشتید دو ساعت تو چشمای هم زل بزنیم؟ زهی خیال باطل

 

 م هم سر جاش بود!  سرفه مصلحتی کرد و از موتورش پیاده شد! سرم هنوز گیج می رفت و حالت تهوع

 نگاهی به اطراف انداختم، رو به روی برج میالد بودیم!  

 

 با تعجب گفتم: عامو کی رسیدیم اینجا؟ چرا من متوجه نشدم؟ 

 

 با خنده جواب داد: چون حواست جای دیگه بود! 

 

 رو به خودش اشاره کرد!  و با چشم و اب

 یا خدا! پسره ی پررو! ادم قحطه که به تو فکر کنم؟ 

 

 پشت چشمی نازک کردم و گفتم: حاال برای چی اومدیم اینجا؟ 

 

 رادوین: تا تو حالت خوب بشه!  

 

تو شوک حرفش بودم که، جلو راه افتاد و با دستش بهم اشاره کرد دنبالش برم! از یکی از دستفروش هایی که اونجا بودن   

 کرن خرید و هر دو با آسانسور رفتیم باال! پشمک و پاپ

ست! در تمام مدت بی حرف کنارش حرکت میکردم! حس میکردم رادوین اون ادم مغرور و خودخواهی که نشون میده نی

 کاش میشد بیشتر بشناسمش! 
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 تو سکوی دید باز برج ایستاده بودیم و از دیوار شیشه ای به شهر پرهیایو نگاه میکردیم! نه من حرف میزدم نه اون! 

 

تصادف خارج از   چی شد که اینجوری شد؟ استخدام شدن تو شرکت پناه، کلکل با رامسین و رادوین، خیانت آیلین بهمون،

شهر، شش ماه کما، خیانت بابا، دوستِی رامسین و مستانه، این همه اتفاق فقط تو یه سال افتاد! چقدر زود گذشت! واقعا زمان  

خیلی زود میگذره! تو این دو روز که از کما در اومدم فهمیدم، باید قدر تک تک لحظات رو دونست! عمر خیلی کوتاهه و ما  

 ه حدرش میدیم!  ادم ها چقدر بیهود

 

با قرار کردن یه چوب پشمک جلوم به خودم اومدم و با تعجب به دستی که جلوم گرفته بودش نگاه کردم! اونم نگاهم کرد و  

 با لبخند به پشمک اشاره کرد! از دستش گرفتم و زیر لب "ممنون" ی گفتم!  

 

 رادوین: یه چیزی ازت میپرسم، میخوام ُرک و راست جوابمو بدی! 

 

 الی نگاهش کردم، گفت: حالت خوبه؟ سؤ

 

 محکم و سریع جواب دادم: نه! 

 



 انگار سال ها منتظر بودم یکی اینو ازم بپرسه تا صادقانه جواب بدم! بگم نه، حالم خوب نیست!  

 

رادوین اهی کشید و روی زمین نشست! کنارش نشستم و بی حرف به نیمرخش زل زدم! چشمای عسلیش درخشش خاصی  

 پی رایت رامسین بود فقط رنگ موهاش فرق داره! داشت! ک

 مشکی بود و مثل همیشه زده بودشون باال! 

 

یهو خیلی ناگهانی سرشو برگردوند سمتم و نگاهمو شکار کرد! جا خوردم و سریع نگاه ازش گرفتم و به پشمِک تو دستش 

 دوختم! 

 

صداشو کنارم شنیدم: وقتی بابام به مامانم خیانت کرد مثل تو شوکه و عصبی شدم! نصفه شب از خونه زدم بیرون! تو  

دیدم اینجام! سیگار میکشیدم و به شهر شلوغ نگاه میکردم! اینطوری اروم میشدم،  خیابونا راه میرفتم، وقتی به خودم اومدم

 اوردمت اینجا تا شاید.... شاید تو هم اروم بشی!  

 

 شوکه نگاهش کردم! گفت "بابام به مامانم خیانت کرد"؟  

 

ه! نترس، به مرور زمان خوب  م که مثل عالمت سؤال شده بود نیشخندی زد و گفت: رامسین بهم گفت چی شدبا دیدن قیافه

 میشی! 

 

ش میکنه اما یه روز اون زخم دوباره سر باز میکنه! عفونت میکنه و بازم باید  من: زمان زخمی رو درمون نمیکنه فقط کهنه 

 دردش رو تحمل کرد!  

 

 رادوین: امیدوارم برای تو تکرار نشه! 

 



 ادرت خیانت کرده؟ چرا؟ یعنی منظورم اینه موضوع چیه؟ خب... اهی کشیدم و گفتم: نمیدونم شاید بشه! تو گفتی پدرت به م

 

 پرید میون حرفم: پشمکتو بخور تا اب نشده! 

 

 با این حرفش رسما بهم گفت" فضولیش به تو نیومده" حق داشت! داشتم فضولی میکردم! 

 

 با صدای ارومی گفتم: ببخشید! قصد فضولی نداشتم، فقط برام سؤال شد!  

 

 ه که بدون ترس سؤاالتت رو میپرسی! آبایی از پرسیدن نداری! ای کاش منم مثل تو بودم!  رادوین: خوب

 

 

اون شب شد نقطه سر آغاز رابطه ی من و رادوین! حاال میگم رابطه فکر نکنید شده دوست پسرم نه! فقط شدیم مثل دو تا 

 ر از این بابت خدا رو شکر میکردم! دوست صمیمی! تالفی کارمو سرم در نیاورد و به کل فراموشش کرد و من چقد

فهمیدم رادوین دو شخصیت داره! یکی شخصیت جدی و بداخالقش که به غریبه ها نشون می داد، و دیگری هم شخصیت  

ش که به کسایی که درکش میکردن نشون می داد! نمیدونم از کجا به این نتیجه رسیده بود من درکش میکنم اروم و داغ دیده

م برج میالد، اما خوشحالم که اینطور فکر میکنه! خودم سعی میکردم بیشتر درکش کنم تا بتونم بیشتر که اون شب برد

نزدیکش باشم! خودمم دلیل این رفتار های اخیرم رو نمیدونستم اما کناِر رادوین بودن رو دوست داشتم! از اون شب دیگه 

 اسمش رو بدون پسوند و پیشوند به زبون می اوردم! 

 

 #بی_گناه 
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 #نازی

 



 

 

 

 

 لی لی کنان از پله ها پایین اومدم! مامان کنار پنجره نشسته بود و کتاب میخوند! 

 

 من: مامان، مستانه کجاست؟ 

 

 مامان: رفته کتابخونه! 

 

نیشخندی زدم! حتما با رامسین رفته بیرون، وگرنه مستانه که اهل کتاب و مطالعه نیست! همین لحظه صدای زنگ گوشیم 

 بلند شد! مامان نگاه مشکوکی بهم انداخت. کال ماماِن من همیشع به تماس های من و مستانه مشکوکه!  

 

 

 اشتم رو گوشم! صدای بم رادوین تو گوشم پیچید: سالم!  رفتم تو حیاط و گوشیمو از جیبم دراوردم و بعد زدن اتصال، گذ

 

 لبخندی اومد رو لبم و جوابش رو دادم: سالم خوبی؟ 

 

 رادوین: مرسی تو چطوری؟ چخبر؟ 

 

 من: خوبم! سالمتی تو چخبر؟  

 

 رادوین: هیچی! هستی امشب بریم  بام؟ 



 

 من: بام؟ خب ببینم اگه تونستم میام! 

 

 رادوین: باشه پس خبرشو بهم بده! 

 

 من: باشه!  

 

سکوت برقرار شد! هیچکدوم حرف نمیزدیم! انگار هر دو منتظر بودیم اون یکی این سکوت رو بشکنه! و باالخره رادوین 

 شکستش!  

 

 رادوین: راستی اونشب که رفتی خونه مادرت توبیخت نکرد؟ 

 

 را کرد! کم مونده بود حکم اعدامم رو صادر کنه که مستانه جلوشو گرفت!  با یادآوری اون شب اخمام توهم رفت و گفتم: چ

 

 خندید و گفت: پس شانس اوردی!  

 

 من: اره خیلی!  

 

 بازم سکوت برقرار شد! این دفعه من شکستمش!  

 

 من: خب دیگه کاری نداری؟ من باید برم تا مامانم شک نکرده! 

 

 پسر داری؟  رادوین: به چی شک کنه؟ میترسی فکر کنه دوست



 

 لبمو گزیدم و گفتم: وای نه! من دیگه باید برم! خدانگهدار! 

 

 با خنده گفت: برو خداحافظ! 

 

قطع کردم و به گوشِی تو دستم زل زدم! پسره ی پررو! نگاه چیا میگه! ای دوست پسر بخوره تو اون سرت! مامانم بفهمه با 

 م میکنه به سقف انباری! واال یه پسر حرف میزنم از بلند ترین تار موهام اویزون

 

 رفتم داخل خونه! مامان با دیدنم پرسید: با کس حرف میزدی؟

 

 من: مهدیس بود! 

 

 مامان: چی گفت؟ 

 

 شون برای شام دعوت کرد!  گیر داده هااا! حاال من چی بگم؟ یکم فکر کردم و یهو گفتم: گفت شب برم خونه

 

 مامان ابرویی باال انداخت و گفت: فقط خودت؟ 

 

 من: نه با مستانه! 

 

چون مهدیس یا دلناز سرشو تکون داد و به گفتن "برید به سالمت" اکتفا کرد! حاال به مستانه چی بگم؟ نمیشد بگم تنها میرم 

 همیشه دو تامون رو با هم دعوت میکردن!
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 چند ساعت بعد مستانه اومد. موضوع رو بهش گفتم و اونم گفت حلش میکنه! به رادوین زنگ زدم و گفتم میام! 

 

 تصمیم گرفتن بریم بام و رفتیم! شب رادوین اومد دنبال من و رامسین هم دنبال مستانه و در نهایت هر دو برادر 

 

 

................. ..... 

 

رادوین و رامسین برای ما دو تا بلیط گرفته بودن برای پریدن، االنم کمربند هامون رو بسته بودن و اماده بودیم تا بپریم  

 پایین!  

 

 من: نهههههه!!! نمیخواااااام!!! باازم کنید!!!! نمیخواااام!  

 

جیغ میزدم و می گفتک نمیخوام! برعکس من مستانه با ذوق دستاشو بهم میکوبید و می گفت "نترس بابا، هیجان داره"!  

 رادوین و رامسین هم وایساده بودن و هر هر میخندیدن! 

 

م چی شده هر دو پرت شدیم پایین! جیغ فرا بنفشی زدم و چشمامو بستم که یهو رو یهو مستانه دستمو گرفت و قبل اینکه بفهم

 یه جای نرم فرود اومدم! 



 

 اروم الی یکی از پلکامو باز کردم! با دیدن دو جفت چشم ابی دقیقا جلوی چشمام جیغ زدم و عقب پریدم!  

 

 مستانه با خنده بلند شد ایستاد و گفت: دیدی چقدر هیجان داشت؟ 

 

 وایسادم و گفتم: هیجان بخوره تو سرت! کم مونده بود سکته کنم!  

 

 مستانه: چقدر ترسویی! بیا بریم

 

 دستمو کشید و هر به سمت پسرا رفتیم! هنوز داشتن میخندیدن! 

 

 رامسین: خب خانما چطور بود؟

 

 مستانه با ذوق گفت: عالی! 

 

 رادوین: تو چطور مهسان خانم؟ 

 

 من: وحشتناک!  

 

 رادوین: درکت میکنم منم دفعه اول میترسیدم، اما دفعه های بعد دیگه لذت میبری! 

 

 با ترس و چشمای گرد گفتم: دفعه بعد؟ 

 



 هر سه تاشون زدن زیر خنده و رادوین با گفت: اره دیگه، بازم میاییم!
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اون شب خیلی خوش گذشت! بعد ما پسرا رفتن پریدن! مستانه یه دور دیگه هم رفت! رادوین خیلی اصرار کرد بازم بپرم  

 اما قبول نکردم، دلیلشم ترسم از ارتفاع بود! 

 بعدش تو ماشین فیلم دیدیم و تخمه خوردیم و اخر شب پسرا ما رو رسوندن خونه! 

 

چند تا سوتی ابدار داد ولی با چشم غره های من سریع درستشون کرد! رفتیم اتاقمون و مامان کلی سؤال جوابمون که مستانه 

 رو تختامون دراز کشیدیم!  

 

 من: مستانه ما خیلی بچه های بدی هستیم! نه؟  

 مستانه: چطور مگه؟ 

 

و با پسرا میریم بیرون!  من: مامان االن شرایط خوبی نداره ولی ما دو تا اصال باهاش همدردی نمیکنیم! بهش دوروغ میگیم

 اگه مامان بفهمه سکته میکنه!  

 

مستانه: میگی چیکار کنیم؟ نمیتونیم که بریم بهش بگیم دوست پسر داریم! نمیتونمم یهویی بریم به پسرا بگیم ما نمیخوام 

 ست!  واقعا بچگانه ببینیمتون! ازمون دلیل میخوان و اگه دلیلو بگیم.... اگه بگیم مسخرمون میکنن! حقم دارن دلیلمون 



 

من: نمیدونم من از دوروغ گفتن خسته شدم! مامان همه حرفامونو خالصانه باور میکنه اونوقت ما واه به واه دوروغ تحویلش 

 میدیم! 

 

 مستانه: نمیدونم مهسان! منم نمیخوام به این کار ادامه بدم که فعال نمیشه کاریش کرد!  

 

 من: باالخره که میفهمه! 

 

نم دوست دارم بگم بهش، ولی میترسم..... خدایی نکرده سکته کنه! مهسان ما بابا رو از دست دادیم اگه.... اگه مستانه: م

 مامان چیزیش بشه... 

 

 پریدم میون حرفش: نمیشه مستانه! نباید بشه! 

 

 مستانه دیگه حرفی نزد!  

حق با اون بود، مامان میفهمید سکته میکرد! نیشخندی زدم. شدیم مثل این دخترای دبیرستانی که میترسن مامانشون بفهمه 

 دوست پسر دارن! انگار نه انگار دو تا دختر بیست و چهار ساله ایم! 

 

 با ذهنی پریشون بعد کلی فکر کردن و به نتبجه نرسیدن خوابم برد! 
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 مستانه***

 

 

حرف های مهسان بدجور ذهنم رو درگیر کرده بود! حق با اون بود، ما داشتیم خیانت بزرگی به اعتماد مامان نسبت به  

خودمون میکردیم! باید هر چه زودتر ماجرا رو بهش می گفتیم، مامان هم زن منطقی و با تجربه ای بود! شاید درکمون کنه 

 یم! اون شب فقط خودمو به خواب زدم، وگرنه اصال خوابم نمیرد!  و اجازه بده با هم باش 

 

صبح با سردرد بدی از تخت پایین اومدم! نگاهی به ساعت روی دیوار کردم، چهار بامداد بود! خمیازه ای کشیدم و از اتاق  

 ستم و اومدم بیرون! اومدم بیرون! اصوال صبح ها به دستشویی طبقه پایین میرم، مثل هر روز رفتم و دست و صورتمو ش 

 

با صدای خنده مامان که از حیاط میومد، با تعجب به سمت در خونه زدم! مامان رو در حالی دیدم که با نرگس خانم همسایه  

 دیوار به دیوارمون حرف میزد و میخندید! 

 

وب نیست؟ جاییت درد  به سمتشون رفتم و سالم کردم! مامان با تعجب گفت: چرا این وقت صبح بیدار شدی مادر؟ حالت خ

 میکنه؟  

 

 ش زدم و گفتم: نه مامان جون، خوبم! نمیدونم چی شد دیگه زود بیدار شدم!  لبخندی به نگرانی های مادرانه

 

 نرگس خانم: خوب شد بیدار شدی دخترم! بیا یه کمکی به من و مادرتم بکن! 



 

 من: جونم؟ چه کمکی؟ 

 

شون عروسی دارن، فرش هاشون رو تازه شستن برای اینکه کثیف نشه میذارن تو  مامان: عزیزم فردا نرگس خانم خونه

 حیاط ما! 

 

 من: اِ مبارکه! عروسی کیه حاال؟ 

 

 اقوام! اومدن خونه ما برگزار کنن!  نرگس خانم: یکی از 

 

چیزی درمورد کدوم اقوام و چرا خونه شما برگزار میکنن مگه خودشون خونه ندارن نپرسیدم! اگه الزم بود بدونم نرگس  

 خانم خودش میگفت، منم سرم درد میکرد دیگه حوصله نداشتم! 

 

از کت و کول و کمر و زانو و دو سه تا ناحیه دیگه خالصه کمکشون کردم و پنج تا فرش اوردیم تو حیاط خودمون! یعنی 

 هم افتادم! خیلی سنگین بودن!
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 بعد گذاشتن فرش ها تو حیاط مون نرگس خانم تشکر کرد و رفت!  



 

 من: مامان به نظرت مارو هم دعوت میکنن عروسیشون؟ 

 

 شونه! درست نیست همسایه ها رو دعوت کننمامانم: عروسی که مال خودشون نیست، مال اقوام

 

 اخم کردم و گفتم: ولی منو باید دعوت کنن، از کت و کول افتادم این همه فرش از اونجا اوردم اینجا!  

 

 بعد از این حرف رفتم تو خونه! دعوتم نکنن بدجور تاوان پس میدن، گفته باشم! 

صبحونه خوردم، بعدش یه مسکن خوردم تا سردردم اروم بشه! حوصله م حسابی سر رفته بود، حاال میفهمم قبال چه خری  

 بودم، همش بخاطر کار و شرکت غر میزدم، االن دلم براش تنگ شده! 

بیم، وقتی یه چیزیو داریم غر میزنیم و میگیم نمیخوام ولی وقتی از دستش بدیم تازه قدرش رو میدونیم! یا ما ادم ها خیلی عجی

 به عبارتی تو گرما، سرما میخواهیم تو سرما، گرما میخواهیم!  

 

ور و خود  یه رمان از تو قفسه کتابخونه برداشتم و مشغول خوندنش شدم! داستان جالبی داشت. درمورد دختری که دختر مغر 

ساخته ای که پدر و نامزدش به طرز مشکوکی کشته شدن و با مادر و دو خواهر کوچکترش به محله جدیدی اسباب کشی  

کردن، دختر جذبه و اخالفیات خاصی داره که باعث میشه همه ازش حساب ببرن، با نامزدی خواهرش با یه مرد پولدار،  

ر انتقام تو قلبش کاشته میشه، چون پسر به گذشته و مرگ پدر و نامزد سابق دختر با دوسِت نامزِد خواهرش اشنا میشه و بذ

 دختر بی ربط نبوده! 

 

تا همینجاشو خوندم، دیگه حوصله نداشتم! گذاشتمش تو قفسه کتاب ها و رفتم اتاقمون! مهسان هنوز خواب بود! ای بابا اینم  

 تازگیا خیلی میخوابه!
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 فکری به ذهنم رسید! با لبخند خبیثی رفتم پایین، تو آشپزخونه و با زردچوبه برگشتم!   یهو

 

 از رو میز توالت رژ مورد عالقه مهسان که اجری بود و همیشه اونو میزد رو برداشتم و باال سرش نشستم!  

 

ربه و زیر دماغش، یه دهن و  یه چشمک به خودم تو اینه میز توالت زدم! با رژ روی پیشونیش دو تا گوش شبیه گوش گ

 دماغ شبیه مال گربه ها کشیدم و رو گونه هاش هم سبیل های گربه کشیدم، بعد با زردچوبه صورتش رو زرد کردم!  

 

با لبخند به شاهکارم نگاه کردم و چند تا عکس خوشگل ازش گرفتم! رژ که دیگه به درد نمیخورد رو انداختم تو سطل اشغال  

 وبه رو بردم، اشپزخونه گذاشتم سر جاش، خودمم دستامو شستم و نشستم جلو تلویزیون! و ظرف شیشه ای زردچ

 

 ش اومد پایین و بدون نگاه کردن به من رفت دستشویی!  نیم ساعت بعد مهسان با اون صورت نقاشی شده

 دستمو جلو دهنم گرفته بودم و از شدت خنده عین لبو سرخ شده بودم! 

 و بعد داد بلندش که گفت "میکشمت مستانه" از دستشویی اومد!  یهو صدای جیغ بنفش مهسان

 مامان با نگرانی از اشپزخونه اومد بیرون و گفت: چی شده؟ مهسان چرا داد میزنه؟ 

 

همین لحظه مهسان با چهره برزخی از دستشویی اومد بیرون و عین وحشی ها هجوم اورد سمتم! جیغ خفه ای کشیدم و خیلی 

 سریع از رو مبل پریدم پایین!  

 



 حاال من دور تا دور سالن می دویدم و مهسان هم دنبالم! مامان هم هاج و واج وایساده بود کا رو نگاه میکرد! 

 

 ت رو بگیر!  و این دختر افسار گسیختهمن: وای مامان! جل

 

 مهسان: من افسار گسیخته رو به تو نشون میدم چشم سفید!  

 

 مامان: وایسید! با شما دو تام.... میگم وایسید! 

 

یهو مهسان موهامو از پشت گرفت، از درد جیغ زدم و هر دو جلو پاهای مامان پخش زمین شدیم! با صورت افتاده بودم، 

 م شکست! حس کردم دماغ
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 ......................... 

 رو مبل نشسته بودم و کمپرس یخ رو دماغم بود و اه و ناله میکردم! 

 

 من: ای.... ای خدا... مهسان خدا ازت نگذره.... اخ دماغم.... ای!  

 

 کنی!  مهسان: کرم از خود درخته عزیزم! میخواستی صورتمو مثل گربه نقاشی ن



 

 این به اون در!  من: یادته شش ماه پیش یه سطل اب ریختی روم مثل برق گرفته ها از خوا پریدم؟ 

 

 با بهت گفت: تو به کی رفتی اینقدر کینه ای شدی دختر؟ 

 

 با اخم گفتم: کینه ای عمته، شتر مرغ! 

 

 مهسان خواست جوابمو بده که مامان زودتر با عصبانیت گفت: اِ بسه دیگه! مثل سگ و گربه میپرن بهم! 

 

 ساکت شدیم و مثل بچه های مظلوم سرمونو انداختیم پایین! مامان با اخم بلند شد رفت سمت اتاقش!  

 

 من: مهسی!  

 

 مهسان: تا اطالع ثانوی با من حرف نزن مستانه! 

 

 ع مهمه!  من: بابا موضو

 

 مهسان: بنال!  

 

اومدن نرگس خانم و عروسی اقوامشون تو خونه اونا و اوردن فرش هاشون رو به خیاط براش تعریف کردم! اخرش با قیافه 

 پوکر گفت: خب که چی؟ 

 



ی که  من: خنگه تو چرا مطلبو نمیگیری اخه؟ ببین به نظرت االن حق من نیست دعوتم کنن عروسی؟ اونم بعد اون همه زحمت

 صبح کشیدم! 

 

 مهسان: حقته! در واقع حق همه همسایه هاست! 

 

 من: و اگه دعوتمون نکنن؟ 

 

 مهسان: از کجا میدونی نمیکنن؟  

 

 من: چمیدونم مامان گفت عروسی خودشون نیست، درست نیست همسایه ها رو دعوت کنن! 

 

 مهسان: ببینیم تا شب چی میشه!  

 

 ................ 

 

 شب شد و صدای ساز و عروسی از خونه نرگس خانم بلند شد ولی ما رو دعوت نکردن!  

 

 با حرص گفتم: دیدی گفتم؟ دعوت نکردن! 

 

 مهسان: بدو بریم تالفی!

 

قالی هایی هر دو با خنده رفتیم تو حیاط! مهسان شیلنگ رو برداشت و شیر اب رو باز کرد و سر شیلنگ رو گرفت سمت 

 که در حال خشک شدن بودن! 



 

 #بی_گناه 

 93#پارت_

 #نازی

 

 

 

 صدای مامان از داخل خونه اومد که مهسان رو صدا میزد! مهسان شیلنگ رو پرت کرد سمتم و دوان دوان رفت تو خونه! 

 

 شونتون میدم! شیلنگ رو برداشتم و گرفتمش رو فرش ها! حاال از من کار میکشین اونوقت دعوتم نمیکنید عروسی؟ ن

 

 وقتی فرش ها حسابی خیس شدن شیر اب رو بستم و با لبخند به شاهکارم نگاه کردم! 

 

 مهسان برگشت و گفت: مستی مامان پرسید اون کتابی که صبح میخوندیو کجا گذاشتی؟ 

 

 من: تو قفسه، کنار بقیه کتابا!  

 

مهسان باز رفت تو خونه، منم رفتم سمت در یکم بازش کردم و از الی در بیروش رو نگاه کردم! کلی ماشین جلو در خونه  

 نرگس خانم پارک شده بود! 

 یهو یه فکری به سرم زد! سریع گوشیمو از جیبم دراوردم و شماره رامسین رو گرفتم. بعد سه بوق جواب داد!  

 

 رامسین: جانم مستانه؟ 

 



 ن: رامسین یه چیزی بگم بی چون و چرا انجام میدی؟م

 

 با تعجب گفت: بستگی داره چی باشه! 

 

 من: یه سگ میخوام، میتونی االن برام بیاری!

 

 تعجب صداش بیشتر شد: سگ؟ اونم این وقت شب؟ برای چی میخواهیش؟

 

 من: اِ گفتم بی چون و چرا! حاال میتونی جور کنی یا نه؟

 

 که میتونم اما باید بدونم برای چی میخوای! رامسین: تونستن

 

 من: وقتی اوردیش بهت میگم!

 

 رامسین: یعنی بیارم خونه شما! 

 

 من: اره اره! فقط زود! 

 

 رامسین: باشه یه دقیقه دیگه اونجام!

 

 لبخندی رو لبم نشست و گفتم: دمت گرم! 

 

 خندید و قطع کرد!



 

یهو صدای دست زدن و هورا اومدن اومد و همین لحظه یه ماشین شاسی بلند سفید که حسابی با گل و پاپیون یزئین شده بود   

 وارد کوچه شد! کوچه ما باریک نبود و دو سه تا ماشین با هم میتونستن واردش بشن!  

مشکی از ماشین پیاده شد و رفت سمت   جمعیت دور ماشین حلقه زدن و شروع کردم به دست زدن! یه مرد یا کت و شلوار 

 اون در ماشین و بازش کرد و یه خانم با لباس عروس پیاده شد! 

 

 #بی_گناه  

 94#پارت_

 #نازی 

 

 

 

 ای بخشکی شانس! نمیشد بعدا بیان؟ 

 با اخم از الی در نگاهشون کردم، یهو نرگس خانم با سینی اسپند اومد جلوشون و شروع کرد اسپند دود کردن!  

 شم باز شد! قربونت برم خدا جون! یه دقیقه باید سرگرمشون کنه! نی

 

 م نشست، جیغ خفه ای کشیدم و برگشتم پشت سرمو نگاه کردم که مهسانو دیدم! با دستی که رو شونه

 

 من: چته مثل جن میایی؟ سکته کردم!  

 

 مهسان: حواست نبود! چی شد؟ 

 

 براشون، فقط خدا کنه رامسین زودتر بیاد!  من: هیچی، نرگس خانم داره اسپند دود میکنه 



 

 مهسان: رامسین برای چی بیاد؟ 

 

 چیزی که تو سرم بود رو بهش گفتم اونم با خنده تأیید کرد و گفت: شیطونو درس میدی دختر! 

 

د حیاط  با استرس به ساعت موچیم نگاه کردم، داشت دیر میشد چون نرگس خانم اسپند رو دود کرده بود و همه داشتن وار 

 میشدن!  

نقره ای رنگی جلو حیاط مون ترمز کرد! یه لحظه انگار دنیا رو بهم دادن! با ذوق رفتم کنار ماشین و  ۴٠۷همین لحظه پژو 

قبل اینکه راننده که رامسین بود در رو باز کنه خودم بازش کردم، اما در کمال تعجب بجای رامسین، رادوین رو دیدم! در  

در حالی که یه توله سگ کوچولوی سفید تو دستش بود پیاده شد، وقت نداشتم بپرسم "رادوین برای  پشتی باز شد و رامسین

چی اومده؟" سریع توله سگ رو از دستش گرفتم و پرت کردم سمت جمعیتی که داشتن وارد خونه میشدن، البته عروس و  

 رفتم تو! دوماد رفته بودن داخل فقط چند تا از مهمون ها مونده بودن که داشتن می

سگه افتاد رو سر یه خانم و صدای جیغش بلند شد. حاال قیافه های رامسین و رادوین شبیه عالمت سؤال شده بود )؟( سریع 

 هر دوتاشونو گرفتم و کشیدم داخل حیاط و در رو بستم و بهش تکیه دادم! 

 

 #بی_گناه  

 95#پارت_

 #نازی 

 

 

 

 حاال هر سه تاشون با تعجب نگاهم میکردم!  

 



 من: ها؟ چیه؟ مشکلی دارین بگین حلش کنم!  

 

 مهسان: االن دقیقا چه غلطی کردی؟ 

 

خواستم جواب بدم که صدای جیغ های پی در پی که از خونه نرگس خانم میومد نذاشت و دوباره الی در رو باز کردم، در  

ی برپا شده بود که صداش تا ده محله اونورتر میرفت! لبخندی رو لبم نشست و تو دلم حیاطشون بسته بود ولی داخل همهمه ا

 گفتم: اینم تالفی!  

 

 رامسین: خب فکر کنم حاال وقتشه توضیح بدی چرا سگ خواستی، و اون چه کاری بود که کردی؟

 

این کینه ای رو دعوت نکرده اینم  قبل اینکه من جواب بدم مهسان با بیخیالی گفت: هیچی بابا همسایمون عروسی گرفته 

 خواسته اینجوری تالفی کنه!  

 

 با اخم گفتم: من کینه ایم؟ خودتم بدت نمیومدااا!  

 

 مهسان: چیکار کنم دیگه خواهر داشتن همینه، باید تو همه کاراش کمکش کنی! 

 

 رادوین: باورم نمیشه تو همچین کار شری دست داشتم!  

 

 ی حاال!  رامسین: نه که خیلی بچه مثبت

 

 مهسان: قبال هم کار شر کردیااا! مثال شش ماه پیش یه بنده خدایی رو تا مرز مرگ رسوندی! 

 



 رامسین: تو هنوز گیر اون موضوعی؟ حاال به مستانه میگه کینه ای، یکی باید اینو به خودت بگه مهسان خانم! 

 

 مهسان: به من چه؟ وقتی مستانه یه کاری میکنه، منم بخوام نخوام یه جوری پام به ماجرا باز میشه!  

 

 رادوین: اها یعنی ناخواسته برام اون کادوی جنی رو اوردی؟ 

 

 از لفظ "کادوی جنی" گفتنش زدیم زیر خنده! همه 

 

 مهسان با خنده گفت: خب اون موقع از دستت عصبانی بودم، بدجور دلم تالفی میخواست! 

 

 رادوین: اووو پس خانم اهل تالفیه؟ باشه منم تالفی میکنم کارتو!  

 

 مهسان: اِ نه دیگه، مثال اشتی کردیماااا

 

 نکردم و میخوام به کلکل ادامه بدم رادوین: نه کی گفته؟ من هنوز اشتی

 

 مهسان: باشه جناب سرگرد ولی منم بی جواب نمیذارم کاراتو! 

 

 رادوین: دیگه سرگرد نیستم باید بهم بگی اقای هنرمند!  

 

 مهسان: وات؟ هنرمند؟ اخه هنرمند؟ اونم تو؟

 

 رادوین با ژست مغرورانه ای گفت: پس چی؟ بنده االن یه طراح معروفم!



 

 اره اره خیلی معروفی!  من:

 

 رادوین: راست میگم بابا، اصال فردا بیایین نمایشگاهمو ببینید، همه طرح هامو گذاشتم اونجا کلی طرفدار دارم! 

 

 من و مهسان: دوروغ!!!!!!!!

 

 رامسین: به به یهویی های دوقلویی! 

 

 من و مهسان: ببند

 

 رامسین: چیو؟ 

 

 من و مهسان: در درواَزِر!  

 

 رادوین با خنده گفت: حاال فردا نشونتون میدم، بفهمید بیراه نمیگم! 

 

 #بی_گناه  

 96#پارت_

 #نازی 

 

 

 



 مهسان: باشه، پس تا فردا عزت زیاد، بفرمائید بیرون!  

 

 رامسین: مرسی از مهمون نوازی تون! دارید بیرونمون میکنید؟  

 

 ون میاد شما رو اینجا ببینه هر چهار تامون رو حلق اویز میکنه!  من: برو بابا االن مامانم

 

 رادوین: چرا اینقدر از مامانتون میترسید؟ 

 

مهسان: رادوین ما بابامونو از دست دادیم، تنهامون گذاشت رفت! نمیخواهیم مامانمونم ولمون کنه، اگه بفهمه با دو تا پسر 

 میگردیم سکته میکنه!  

 

رامسین: اما دیگه همه دخترای هم سن شما دوست دارن و حتی شب ها خونشون میمونن و مادراشونم هیچی نمیگن، مادر 

 یزا رو درک کنه، به نظرم بهش بگید که.... شما هم ممکنه این چ

 

 پریدم وسط حرفش: نه نمیشه! مامان ما خیلی مذهبِی و از نظرش حرف زدن با یه پسر یعنی گناه کبیره!  

 

رادوین: ای بابا اینجـوری که نمیشه! شدین مثل دخترای پونزده شونزده ساله که از ترس مادرشون، همه چیزشونو پنهون  

 میکنن!  

 

با اونا بود. اوضاع نباید اینجوری پیش بره! در اولین فرصت باید با مامان حرف بزنیم اما مبترسیدم! ترس از اینکه حق 

حالش بد بشه، از دستمو دق کنه، بهمون بگه من دخترایی مثل شما ندارم، از این چیزا میترسیدم. مامان سختگیر بود، ممکن  

 نبود راحت با این موضوع کنار بیاد! 

 



 _گناه  #بی

 97#پارت_

 #نازی 

 

 

 

با ناراحتی به رامسین نگاه کردم من این پسر رو دوست داشتم و هیچوقت نمیتونستم ولش کنم ولی مامان.... باید بین مامان و  

ت یکیو انتخاب کنی و  رامسین یکیو انتخاب میکردیم! سخت ترین امتحان زندگی اینه که مجبور بشی بین عشق و خانواده

 االن من باید این امتحان رو میدادم!  

 

 مامانو بیشتر از جونم دوست داشتم اما رامسین رو هم دوست داشتم! عاشقش بودم!  

من هیچوقت نمیتونم از بین این دو تا یکی رو انتخاب کنم! یا هر دو یا.... یا بازم هر دو، چون نمیتونم بیخیال هیچکدومشون  

 بشم! 

 

 وم ایستاده بود نگاه کردم! با سوزنی بازوم به خودم اومدم و با تعجب به مهسانی که رو به ر 

 

 مهسان: چته باز رفتی تو هپروت؟ 

 

 من: ها؟ هیچی! رفتن؟ 

 

 مهسان:. پنج دقیقه ای میشه، بیا بریم تو سرما میخوریم! 

 



با هم رفتیم تو خونه، مامان میز شام رو چیده بود با دیدنمون گفت: میخواستم بیام صداتون کنم خودتون اومدین! بیایین شام 

 یخ کرد!  

 

 با غم نگاهش کردم! مامان مهربون من! 

 

 سه تایی شام رو کنار هم خوردیم و این وسط جای خالِی بابا رو با تمام وجود حس میکردم!  

 هبچی، هیچی بخدا کم نذاشت براش!   ش چی کم گذاشت که با اوت زنیکه بهش خیانت کرد؟مگه مامان برا

 

 بعد شام من و مهسان داشتیم میز رو جمع میکردیم که صدای زنگ گوشِی مهسان که روی میِز جلو تلویزیون بود بلند شد! 

داشت، مهسان رفت جلو گوشیو بگیره که   مامان که رو مبل جلو تلویزیون نشسته بود نگاهی به گوشی کرد و با اخم برش

 مامان اجازه نداد و گوشی رو جلو صورتش گرفت و گفت: رادوین کیه؟ 

 

 و نگاه ما دو تا مات اسم "رادوین" شد که روی صفحه گوشی چشمک میزد!

 

 #بی_گناه  

 98#پارت_

 #نازی 

 

 

 

 مهسان*** 

 

 



 ت!  با بهت به گوشیم نگاه میکردم! دیگه رسما بدبخت شدم رف

تما قطع شد، نفس عمیقی کشیدم و دهن باز کردم چیزی بگم که دوباره گوشی رفت رو ویبره، و بازم رادوین بود که زنگ  

 میزد! 

 

 مامان همونطور که با خشم نگاهم میکرد اتصال رو زد و گوشی رو روی اسپیکر گذاشت!  

 

سکوت وحشتناک بینمون رو شکست: سالم خانم، من  صدای نگران و عصبِی یه خانم که کالفگی به خوبی توش هویدا بود، 

اندیش هستم، اقای رادوین پناهی تصادف کردن من اوردمشون بیمارستان، دکترا گفتن باید زودتر عمل بشن اما  بهاره نیک 

م شما ش الزمه منم کس و کارشونو نمیشناختم، با اولین اسمی که تو لیست مخاطبینشون بود تماس گرفتم، اوناجازه خانواده

 بودید که اسمتون "ماه من" سیو شده بود!  

 

 با شنیدن کلمه "ماِه من" از دهن اون خانم، گوشی از دست مامان افتاد رو زمین و صدای گوش خراشی ایجاد کرد!  

مستانه دستشو جلو دهنش گرفت و چند قدم جلو اومد که مامان دستشو به معنی "جلو نیا" بلند کرد، مستانه ایستاد و با نگرانی 

 به مامان نگاه کرد! و نگاه مامان روی منی بود که وسط سالن خشکم زده بود! 

 

؟ ماه چیه این وسط؟ ماه من از کجا دراومد؟  ماه من؟ درست شنیدم؟ اون خانم گفت ماه من؟ این یعنی چی؟ ماه رادوین بودم

مگه رادوین دنبال تالفی و حرص دادن من نیست؟ چرا اسممو تو گوشیش ماه من سیو کردم؟ چرا ماه اون؟ چرا حس  

 مالکیت نسبت بهم داره؟ 

 

 با درد و سوزش صورتم به خودم اومدم و قبل اینکه بفهمم چی شد، با باسن محکم خوردم زمین!  

 

 باال گرفتم و با چشمایی گرد و نگران نگاهش کردم! زد تو گوشم؟ تو گوش من؟ گوش دخترش؟ سرمو 

 



مامان با چشمایی که اشک توشون حلقه زده بود داد زد: من کجای راهو اشتباه رفتم؟ مگه همیشه بهترین چیزا رو براتون 

زدم تا شما راحت بخوابین! از ارزوهای خودم زدم تا  ُمَحیا نکردم؟ مگه همیشه از جونم براتون مایه نذاشتم؟ از خواب خودم

 شما به ارزوهاتون برسین! مهسان، من کجای کارو اشتباه انجام دادم؟ ها کجاشو؟ جواب منو بده دختر! 

 

 با صدایی لرزون لب زدم: هی.. هیجا!

 

 #بی_گناه  

 99#پارت_

 #نازی 

 

 

 

ون میکنید؟ چرا دخترم باید بی خبر از من ماِه یکی بشه؟ این بود مامان در حالی که نفس نفس میزد گفت: پس چرا ازم پنه

جواب تربیت های من؟ این بود جواب مهر و محبت های من؟ میگفتم هر چقدر مستانه شر و سر به هواست، عوضش دخترم  

رو تو ذهنم بزرگ مهسان خانمه، با حیاست! ولی تو... تو امشب بهم فهموندی، تمام این سال ها با یه مشت افکار پوچ تو 

 میدونستم! 

 

لبمو گزیدم تا بغضم نترکه! مامان بیصدا گریه میکرد! مستانه دستشو گذاشت رو بازوی مامان گفت: مامان، ماماِن خوشگلم! 

 اروم باش فدات شم! اروم باش االن سکته میکنی!  

 

دخترم منو کشت، دخترم.... دختِر عزیزم!    مامان دستشو پس زد و گفت: من امشب ُمردم! به معنای واقعی کلمه ُمردم! امشب

 دختری که تو ذهم ازش یه قدیسه نجیب ساخته بودم! 

 



 لب هامو از هم باز کردم و با بغض گفتم: مامان اونطور که فکر میکنی نیست! 

 

پنهون کاری میکنی؟ چی برات کم گذاشتم که ازم مامان به سمتم براق شد: چی اونطور که فکر میکنم نیست مهسان؟ چی؟ 

 مهسان من کجای کارمو اشتباه کردم؟ 

 

بغضم ترکید، همراهش خودمم ترکیدم! ترکیدم و همه حرفایی که تو دلم تلنبار شده رو با گریه به زبون اوردم: اره تو اشتباه 

چی میخوان، شایدم   کردی! یه جای کازو اشتباه کردی، اونم مهم ترین جاش! "تو هیچوقت بچه هاتو درک نکردی" نفهمیدی

نخواستی که بفهمی! درد دالشونو گوش نکردی، عقده هاشون برات مهم نبود! تو.... تو ما رو تبدیل کردی به دو تا عروسک  

خیمه شب بازی که هر کاریو که بگی بی چون و چرا انجام بدیم! همیشه اونوطور که تو خواستی زندگی کردم، طبق عقاید 

تصمیمات تو، اما دیگه بسه )بلند شدم ایستادم و ادامه دادم( دیگه بسه هر چی به سازت رقصیدم! تو، طبق قوانین تو، طبق 

منم ادمم، ازادی میخوام، حق تصمیم گیری میخوام، اره... اره... من ماه یه نفر شدم... ماِه رادوین شدم... مامان من عاشق 

 شدم! 

 

 

مم به حرفی که زدم شک داشتم اما دیگه برام مهم نبود، دیگه چی میتونه  مامان و مستانه با بهت و ناباوری نگاهم کردن! خود

 از این بدتر باشه؟ اینکه مادرت درکت نکنه و ازت یه عروسک بسازه تا همه جوره ازش اطاعت کنی! 

 

 م ایستاد، دستشو باال اورد و در یک دهم ثانیه رو صورتم فرود اومد!  مامان بلند شد و سینه به سینه

 

: ساکت! دختره ی بی حیا، عاشق شده! اون عشقت بخوره تو سرت چشم سفید! خجالت نمیکشی جلوی من، مادرت، از  مامان

 عاشق شدن حرف میزنی؟

 



مستانه به دفاع از من با جدیت گفت: چرا خحالت بکشه مامان؟ دیگه دوران حرف نزدن و چشم و گوش بسته بودن دخترا  

 عاشق داره، شما باید در این شرایط پشتش باشی نه اینکه بزنی تو گوشش! گذشته! مهسان یه دختر َجوونه و حق

 

 #بی_گناه  

 100#پارت_

 #نازی 

 

 

 

مامان رو بهش داد زد: ساکت شو! از این )به من اشاره کرد( بی حیا تر تویی مستانه! میدونی چه غلطی کرده و بازم پشتش 

 در میایی؟ 

 

 عاشق شده، گناهه؟ مستانه: مگه چیکار کرده؟ فقط 

 

مامان: اره گناهه! یه گناِه نابخشودنی! اینقدر ول و چشم سفید شده که تو روی مادرش وایمیسه، میگه "تو هیچوقت بچه هاتو  

 درک نکردی" یعنی من نفهمم؟ من بیشعورم؟ 

 

به جرم عاشقی، بازخواستم  من که تو حال خودم نبودم! حالت تهوع بهم دست داده بود و معدم درد میسوخت! مادرم داشت 

 میکرد! چی از این بدتر؟ 

 

 به گوشیم نگاه کردم که کنار پای مامان، با شیشه شکسته افتاده بود! وای رادوین! اون خانم گفت تصادف کرده، وای خدا!  

سریع خیز برداشتم سمت گوشی و تو دستم گرفتمش، روشن نمیشد! با وحشت تکونش دادم اما روشن نشد! پرتش کردم گوشه  

 سالن، با صداش مامان و مستانه که هنوز داشتن با هم حرف میزدن، ساکت شدن و بهم نگاه کردن! 



 

رفتن و با دست تو سرم کوبیدن و زیز لب وای از جام بلند شدم و شروع کردم مثل دیوونه ها طول و عرض سالن رو راه 

 وای گفتن! 

 

 مستانه جلو اومد و دستامو گرفت و گفت: هی چته دختر؟ اروم باش! 

 

با گریه به صورِت همیشه شرش نگاه کردم و نالیدم: رادوین! تصادف کرده مستانه، باید....باید ببینمش! اره من باید  

 رادوین رو تخت بیمارستانه؟ببینمش...مستانه من چرا اینجام وقتی 

 

 مستانه: باشه باشه اروم باش! اروم!

 

به هق هق افتاده بودم! دستام میلرزید و نمیتونستم درست وایسم! زانو هام خم شد و اگه مستانه ارنج دو دستمو نگرفته بود 

مغزم قفل کرده بود و فقط یه جمله  م شدید تر شد! قطعاً پخش زمین میشدم! هر دو رو زمین نشستیم! مستانه بغلم کرد، گریه

 تو ذهنم میچرخید، اونم اینکه "چرا وقتی رادوین داره درد میکشه من اینجام؟"

 

مستانه رو به عقب هول دادم و از بغلش اومدم بیرون، در مقابل نگاه ناباور مامان، چادر مشکی رنگش رو که روی جا  

 هول به سمت در دویدم!  لباسِی گوشه سالن بود چنگ زدم و سرم کردمش و با

 

مامان سریع خیز برداشت و ارنجم رو گرفت و خیره در چشمام گفت: پاتو که از این در بیرون بذاری دیگه برگشتی در کار  

 نیست، باید بری پیش همونی که مسبب این حالته! 

 

نش میشنیدم، ولی نمیفهمیدم چی مثل خنگ ها نگاهش کردم! میدیدم که لباش تکون میخوره و چند تا جمله نامهفوم رو از ده

 میگه! تو ذهنم فقط یک کلمه بود"رادوین"  



 ارنجو از دستش کشیدم بیرون و از خونه خارج شدم!  

 

ماشین تو حیاط بود! در سمت راننده رو باز کردم و خواستم سوار بشم که دستی رو بازوم نشست! سرمو چرخوندم و مستانه  

 رو پست سرم دیدم! 

 

خودش نشست پشت فرمون و اشاره کرد سوار بشم! وقتی دید تکون نمیخورم با کالفگی گفت: سوار شو  منو کنار زد و

 دیگه، مگه نمیخوای بری پیش رادوین؟

 :��رمانکده نازی

 #بی_گناه  

 101#پارت_

 #نازی 

 

 لبخندی بهش زدم و سریع سوار شدم  

 مستانه استارت زد و جلوی چشمای بهت زده مامان ماشینو از حیاط خارج کرد.  

 

 دلم مثل سیر و سرکه میجوشید! وای اگه چیزیش شده باشه چی؟ وای خدا، چرا تصادف کرده؟ 

 

چید! "اخ" یهو مستانه محکم زد رو ترمز و منی که کمربند نبسته بودم، با کله رفتم تو داشبورد! درد مثل صاعقه تو سرم پی

بلندی گفتم و سرمو کشیدم عقب، در حالی که دستم رو پیشونیم بود و از درد لبمو به دندون گرفته بودم، با غضب به مستانه 

 نگاه کردم! 

 

 مستانه: مهسی ما داریم کجا میریم؟ 

 



 من: بیمارستان دیگه! خوبه همین ده دقیقه پیش شنیدیم رادوین تصادف کرده! 

 

اندیش، اسم بیمارستانو بگه مامان  کدوم بیمارستان؟ قبل اینه اوت زنه، اسمش چی بود... اها بهاره نیک  مستانه: ببخشید

 گوشیو انداخت رو زمین!  

 

درد به کل از یادم رفت و حیرون و ویرون به جلو زل زدم! صدای پر حرص مستانه رو شنیدم که زیر لب گفت: حقاً که  

 عاشقا عقلشون به اوزگل رفته!  

 

تعجب نگاهش کردم که گوشیشو از جیب شلوارش دراورد و شماره رادوین رو گرفت، بعد دو بوق صدای اشنای همون   با

 خانم تو فضای ماشین پیچید: بفرمائید! 

 

 وععععععع! چرا به فکر خودم نرسید؟ نه انگار جدی جدی عقلم به اوزگل رفته! ای خاک بر سرت مهسان!  

 

قه پیش که زنگ زدین شارژ گوشی یهو تموم شد خاموش شد! گفتین اقای رادوین پناهی تصادف  مستانه: سالم، شرمنده ده دقی

 کرده و گوشیش دست شماست؟

 

اندیش هستم لطفاً زودتر خودتونو برسونید دکتر میگه سریع باید عمل خانمه سریع و با هول گفت: بله بله، من بهاره نیک 

 بشن! 

 

 ونیم کدوم بیمارستانه!  مستانه: میخواهیم بیاییم اما نمید

 

 خانمه: بیمارستان امام حسین )ع( بیای... 

 



قبل اینکه حرف خانمه تموم بشه مستانه گوشیو قطع کرد، استارت زد و در حالی که زیر لب غرغر میکرد با سرعت به 

 سمت بیمارستان اما حسین روند!  

 

مستانه: یکی نیست بگه، خو عقل عالم همون اول بگو کدوم بیمارستانه دیگه! هی خودشو معرفی میکنه )دهنشو کج کرد و با  

اندیش هستم، خوبه دختر رئیس جهمور امریکا نیست! با  اندیش هستم، بهاره نیکادامه داد( من بهاره نیک  حالت مسخره ای

 ش!  اون اسم مسخره

 

 من: خیله خب، تندتر برو برسیم!  

 

ش  خانوادهمستانه: از این تندتر برم پلیس میگیرتمون! راستی زنگ بزن اقای پناهی و رامسین برن بیمارستان، به هر حال 

 اونان!

 

گوشِی مستانه رو برداشتم و به رامسین خبر دادم و گفتم به پدرشم بگه ولی گفت اگه بهش بگه ممکنه خدایی نکرده سکته کنه  

 و خودش تنها میاد!

 

دماغم  باالخره رسیدیم و مستانه ماشینو جلو بیمارستان پارک کرد و هر دو با عجله وارد سالن بیمارستان شدیم، بوی الکل به

 خورد و باعث شد صورتم جمع بشه! متنفرم از این بوی بیمارستان!

 

حاال ما عین دو تا مجسمه اون وسط وایساده بودیم و همه داشتن یه جوری نگامون میکردن! نگاهشون طوری بود که انگار  

 دو تا دلقک دیدن و دارن به زور جلوی خودشونو میگیرن تا نزنن زیر خنده!!!!!!!!!!!!!!

 

 #بی_گناه  

 102#پارت_



 #نازی 

 

 

 

 اروم زیر گوش مستانه پچ زدم: اینا چرا اینجوری نگامون میکنن؟ 

 

 اونم مثل خودم پچ زد: نمیدونم

 

دستمو گرفت و هر دو به سمت میزی که سمت چپ سالن قرار داشت و دو تا خانم، پشتش نشسته بودن رفتیم و جلو میز  

 پایسادیم! 

 

 اقای رادوین پناهی رو اینجا اوردن؟ مستانه گفت: ببخشید 

 

 ش هستین؟ اون دو تا خانم با تعجب نگامون کردن و یکیشون گفت: ب.. بله! شما خانواده

 

 مستانه: خیر، دوستاشیم برادرش االن میاد 

 

 اون خانم: اها بعله دوستش هستین! 

 

 من: میتونیم ببینیمش؟  

 

 اون خانم: نه االن در وضعیت مناسبی نیستن، باید سریعاً به اتاق عمل منتقل بشن! 

 



 با هول و نگرانی گفتم: یعنی چی حالش خوب نیست؟ چش شده؟ 

 

 اون خانم: لطفاً اروم باشین، منم دقیق نمیدونم میتونین از دکترش بپرسید! 

 

 من: دکتر کجاست؟ 

 

 ا صدای رامسین از پشت سرمون که گفت "برادرم کجاست؟" حرف تو دهنش ماسید!  خانمه دهن باز کرد چیزی بگه که ب

 نگاهشو از ما گرفت و خیره به رامسین گفت: اسم برادرتون چیه؟ 

 

 رامسین: رادوین پناهی! 

 

زودتر  خانمه سریع یه فرم به سمت رامسین گرفت و گفت: لطفا سریع این فرم رو پر و امضا کنید، حال برادرتون وخیمه و

 باید عمل بشن!  

 

رامسین فرم و یه خودکار از اون خانم گرفت و هونطور ایستاده، سریع یه چیزایی تو فرم نوشت و یه امضا زیرش زد و  

 دادش دست خانمه و گفت: االن کجاست؟ میتونم ببینمش؟  

 

 اون خانمه: خیر، بعد عمل میتونید ببینینشون!  

 

 با فرم رفت سمت راهرویی که کنار میز بود!  رامسین سری تکون داد و اون خانم

 رامسین کالفه تو موهای طالییش دست کشید و زیر لب یه چیزی گفت! 

 

 مستانه: رامسین!  



 

 رامسین انگار تازه متوجه حضور ما شد، گفت: شما حالتون.... 

 

 یهو چشماش گرد شد و نگاِه متعجبش رومون ثابت موند! ای بابا چرا همه اینجوری نگام میکنن؟ لخت که نیستم! 

 

با تعجب سرمو پایین گرفتم تا ببینم مشکلم چیه، که با دیدن وضعیت خودم رسما اب شدم رفتم تو زمین! مانتو و شال نپوشیده  

اد وسط سالن بیمارستان وایساده بودم، در حالی چادری که سرم بود عقب رفته  بودم و االن با یه شلوارک کُردی و پیراهن گش 

 بود و موهام دیده میشد! 

 

 ای خاک بر سرت مهسان!  

 

با لبخند ژکوندی سرمو باال گرفتم و گفتم: خو ادم باید تو خونه راحت باشه، لباس گشاد راحت ترین چیزیه که تو خونه میشه 

 پوشید! 

 

 ست؟ نی اینجا براتون مثل خونه رامسین: خونه؟ یع

 

 لبخندم جمع شد و با یه قیافه بدبخت وارانه گفتم: نه راستش... 

 

مثل همیشه مستانه پرید وسط حرفمو گفت: راستش مهسان وقتی شنید رادوین تصادف کرده مثل جن زده ها رفت تو شوک  

بود که بجای مانتو و چادر یه پارچه سیاه انداخت رو بعد هم با سیلی که مامانم زد تو گوشش به خودش اومد، انقدر هول 

 سرش و پرواز کرد سمت ماشین!  

 

 ست! شبیه چادِر مامان بودااا! با تعجب به چیزی که سرم رو نگاه کردم، ای داد بیداد این که جدی جدی پارچه



 

 رامسین: اهااان! شماها حالتون خوبه؟ میخواهین برگردید خونه؟ 

 

 گفتم: نه نه! ما خوبیم، همینجا هم میمونیم!   با هول و نگرانی

 

 رامسین: اخه با این لباسا که نمیشه! حداقل برید خونه لباس عوض کنید! 

 

نگاهی به خودم و مستانه انداختم، مستانه فقط یه شال سرش بود با یه بلوز گشاد که ده تا مثل خودش توش جا میشدن و یه  

 شلوار لی! اصال ترکیب قشنگی نبود! واقعا شبیه دلقک ها شده بودیم! 

 

 من: خیله خب ما میریم، لطفاً اگه خبری شد بهمون زنگ بزن 

 

دو تا هم برگشتیم خونه! مستانه ماشین رو جلو در پارک کرد و با کلید در حیاط رو باز کرد،  رامسین سرشو تکون داد و ما 

هر دو وارد شدیم و به سمت در ورودی رفتیم و وارد شدیم! مامانو در حالی دیدیم که داشت میز رو دستمال می کشید! 

ونه "هیس! هیچی نگو" روی دماغش گذاشت. ش رو به نش متوجه حضور ما نشده بود، مستانه دستمو گرفت و انگشت اشاره

 سرمو تکون دادم و هر دو بیصدا از پله باال رفتیم و وارد اتاقمون شدیم

 

 #بی_گناه  

 103#پارت_

 #نازی 

 

 

 



اون لباسای مسخره و گشاد رو با یه شلوار لی و مانتوی سفید عوض کردم و یه شالم انداختم سرم و از اتاق خارج شدم، بعد  

 دو دقیقه مستانه هم لباساشو عوض کرد و اومد بیرون!  

 

ایساده بود، با  دست در دست هم اروم و بیصدا پله ها رو پایین کردم و وارد حیاط شدیم! مامان پشت به ما کنار باغچه و

 دیدنش جا خوردم و خواستم "هین" بکشم که دست مستانه جلو دهنمو گرفت! 

 مامان ما هم مثل جن میمونه ها! االن تو خوبه بود.  

 

هر دو در حالی که رو پنجه پا راه میرفتین از حیاط اومدیم بیرون و سوار ماشین شدیم! حاال خداروشکر در حیاط باز بود، 

 صداش متوجه حضورمون میشد!   وگرنه مامان از 

 

 مستانه نفس عمیقی کشید و گفت: بسم هللا! نجات یافتیم! 

 

 اگه در شرایط دیگه ای بودیم حتما به این لحنش میخندیدم، اما االن نگرانی بابت رادوین اجازه خنده رو بهم نمیداد! 

 

د! مثل دفعه قبل ماشینو جلو بیمارستان پارک کردیم  مستانه استارت زد و این دفعه با سرعت باالتری به سمت بیمارستان رون

 و از در ورودی وارد سالن بزرگش شدیم!  

 رامسین که رو صندلی سبز رنگ بیمارستان نشسته بود، با دیدنمون اومد سمتمون! 

 

 من: رادوین کجاست؟ بردنش اتاق عمل؟ 

 

 رامسین: اره، دکتر گفت به سرش ضربه وارد شده! 

 

 هینی کشیدم و دستمو جلو دهنم گرفتم! وای خدا!  



 

 مستانه شونه هامو گرفت و کنار گوشم گفت: هیش! اروم باش، حالش خوب میشه!  

 

یه بغض ناشناخته تو گلوم گیر کرده بود، که هر لحظه اماده شکستن بود! مستانه همونطور که شونه هامو گرفته بود بردم 

 م، خودشم رفت بیرون! سمت صندلی ها و مجبورم کرد بشین

 

 رامسین به سمتم اومد، با فاصله روی صندلی کناریم نشست و گفت: مهسان، تو چقدر رادوین رو دوست داری؟

 

 قاطع گفتم: اونقدر که جونمم براش بدم! 

 

 با تعجب نگام کرد، کم کم یه لبخند محو رو لباش جاگیر شد!  

 

ست دارم! دیوونشم! اگه اتفاقی براش بیوفته دنیا برام تیره و تار میشه! نمیدونم  دیگه تردید نداشتم! مطمئن بود رادوین رو دو

این حس کی به وجود اومد، شاید از همون شبی که از دست اون پسره ی الت نجاتم داد، اون شب یه چیزی تو دلم تکون 

هم درکم میکرد، اونم درد منو تجربه   خورد! وقتی باهام درد و دل کرد و گفت درکم میکنه یه حس خوبی بهم دست داد! واقعا

 ش کرده! ای کاش میدونستم، اونوقت منم میتونستم بگم درکت میکنم چون همدردیم! کرده بود، فقط نمیدونم چطور تجربه

 

 با قرار گرفتن به پاکت ابمیوه جلوم به خودم اومدم و با تعجب به مستانه ای که ابمیوه رو جلوم گرفته بود نگاه کردم!  

 

 ستانه: بخور، رنگت پریده!  م

 

از دستش گرفتم و نی رو توش فرو کردم! یه جرعه خوردم، طعم شیرینش حالمو بهتر کرد! انگار از نگرانیم کاسته شد!  

 همیشه تو نگرانی و استرس، اگه یه چیز خنک و شیرین بخوری حالت بهتر میشه! 



 

 عمل! رامسین: مستانه، تو پیش مهسان بمون! من میرم جلو اتاق 

 

 سریع گفتم: منم میام! 

 

 رامسین: حالت خوب نیستا! رنگت پریده!  

 

 من: گفتم منم میام! 

 

به مستانه نگاه کرد، اونم با چشم و ابرو اشاره کرد اشکال نداره بریم! هر سه بلند شدیم و رفتیم سمت اتاق عمل، رو صندلی  

 های جلو اتاق نشستیم!  

 

اندیش بود، مستانه: راستی یه خانمی زنگ زد به ما گفت رادوین تصادف کرده و اون اوردتش بیمارستان! اسمش بهاره نیک

 دیدیش؟ 

 

ش کم بود! همچین با هول و واال حرف میزد انگار عشقش داره میمیره! گفت داشته تو ماشینش امسین: اره، دختر یه تختهر 

 اهنگ گوش میداده که گوشیش زنگ میخوره و میخواد جواب بده، جلوشو نمیبینه و میزنه به رادوین که سوار موتور بوده!  

 

تو سر اونی که به این گواهینامه داده! اخه کی پشت  فرمون با تلفن حرف  اخمامو توهم کشیدم! دختره خود درگیر! خاک

 میزنه؟ 

 

 مستانه: وا! االن کجاست؟ 

 



 رامسین: انقدر ترسیده بود که دلم نیومد پای پلیسو بکشم وسط، گفتم بره! 

 

 مستانه: اخی طفلکی! حق داره بترسه، زده یه ادمو فرستاده زیر عمل! 

 

 چی چیو حق داره؟ میخواست حواسش به رانندگیش باشه، دختره خل! چرا گذاشتی بره؟ باید جریمه میشد!  با عصبانیت گفتم:
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 رامسین: اروم باش مهسان، اون بنده خدا خیلب ترسیده بود! یه لحظه خودتو جای اون تصور کن، ببین چه حالی داری! 

 

 تلفن حرف نمیزنم!  من: من هیچوقت پشت فرمون با 

 

 مستانه: خیله خب، لطفاً تمومش کنید! 

 

 هر سه تامون بی حرف، نشستیم رو صندلی ها و به در اتاق عمل زل زدیم! یعنی االن رادوین در چه حالیه؟ بمیرم براش!  

یه ساعت گذشت، رامسین طول و عرض راهرو رو با قدم هاش طی میکرد و مدام کالفه تو موهاش دست میکشید! مستانه  

م گذاشته  شست! ولی من اصال تکون نمیخورم، بی حرکت دستامو زیر چونهده دقیقه تو راهرو قدم میزد، ده دقیقه کنارم می ن

 بودم و به زمین زل زده بودم! در دلم غوغایی به پا شده بود برای رادوین! خدا کنه چیزیش نشه!  

 



 مستانه کنارم نشست، دستشو جلوم تکون داد و گفت: هوی، زنده ای؟ 

 

 ی مرگ منو داری؟ بدون نگاه کردن بهش،جواب دادم: چیه؟ ارزو

 

 مستانه: هووف! فکر کردم مردی، عین مجسمه بی حرکت بودی!  

 

جوابشو ندادم! اهی از ته دل کشیدم و به در بسته ی اتاق نگاه کردم! پس چرا نمیارنش؟ عملش چرا انقدر طوالنی شده؟ نکنه 

 چیزیش شده؟ 

 

 من: مستانه یکم طوالنی نشد عملش؟ 

 

 ربع ساعت دیگه باید بیارنش! مستانه: فکر نکنم، یه 

 

سرمو تکون دادم و چشمامو رو هم گذاشتم! اون ربع ساعت هم گذشت و باالخره در اتاق عمل باز شد! هر سه تامون با  

 عجله رفتیم سمت دکتری که داشت از اتاق خارج میشد!  

 

 رامسین: اقای دکتر، حال برادرم چطوره؟ وضعیتش وخیمه؟ 

 

ما که خودتون دکترید باید بهتر بدونید که بعد از همچین ضربه ای، دکتر: نگران نباشید حالشون خوبه، فقط اقای پناهی ش 

 ش رو از دست بده زیاده!  احتمال اینکه بیمار حافظه 

 

شونه هام پرید باال! چند قدم عقب رفتم! اشک تو چشمام حلقه زد! بازوم توسط مستانه گرفته شد و در مقابل چشمای نگران و 

 ز راهرو بیرونم برد!  متعجب رامسین و دکتر، کشون کشون ا



 

هیچ انرژی برای رها کردن بازوم از دست مستانه نذاشتم و مثل یه پَِر سبک دنبالش کشیده میشدم! از بیمارستان بردم  

 بیرون، تو حیاط بیمارستان بازومو از دستش کشیدم بیرون و زدم زیر گریه! 

ن به دهن شدنامونو یادش نیاد چی؟ وای اگه اون شب، بام اگه منو یادش نیاد چی؟ اگه کلکل هامونو یادش نیاد چی؟ اگه ده

رفتنمون یادش نیاد چی؟ اگه اون شبی که از دست اون پسر نجاتم داد یادش نیاد چی؟ اگه حرفاش، مهربونیاش، محبت های 

 یش کیه چی؟ کوچیکش، یادش نیاد چی؟ اگه یادش نیاد، بهم گفت "درکت میکنم" چی؟ اگه... اگه یادش نیاد ماِه من تو گوش 

 

 ش مغز معیوبش تکون نمیخوره! _یادش میاد! نگران نباش اون قوی تر از این حرفاست، با یه ضربه به کله

 

با تعجب سر بلند کردم و به مستانه ای که این حرفا رو زده بود نگاه کردم! چند نفر دیگه هم که اونجا بودن داشتن با تعجب  

 نگام میکردن! لبمو گزیدم! فهمیدم همه حرفامو بلند گفتم و همه شنیدن! 

 گران نباشم!برام مهم نبود! با ناامیدی زل زدم تو چشمای مستانه و گفتم: نمیتونم! نمیتونم ن
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دستامو گرفت و با اطمینان گفت: به عشقت ایمان داشته باش دختر! رادوین غیر ممکنه تو رو فراموش کنه، یادته سر شب  

تو حیاط گفت "من هنوز آشتی نکردم و میخوام به کلکل ادامه بدم" به نظرت رادوین ادمیه که بدون عمل کردن به حرفاش،  

 فراموششون کنه؟ یعنی تو این مدت نشناختیش؟ اون شب کارشو تو بیابون هم تموم کرد، همیشه کاراشو کامل میکنه! 

 



حرفاش بهم امید میداد! لبخند کمرنگی زدم و سرمو تکون دادم! رادوین باید کلکل هاشو تموم کنه، باید تالفی کنه، اون 

 فراموش نمیکنه!  

 

رو نیکمت و خودشم رفت بوفه بیمارستان که کنار در ورودی حیاط بیمارستان بود! بعد چند   مستانه دستمو کشید و نشوندم

 دقیقه با یه بطری آب معدنی برگشت و دادش بهم؛ یکم از اب رو خوردم و هر دو برگشتیم داخل بیمارستان!  

 

 من: مستانه تو برو پیش رامسین، من همینجا میمونم!  

 

 مستانه: چرا؟ 

 

 و! من: لطفا بر 

 

 ش رو باال انداخت و زیر لب "باشه" ای گفت و رفت! نگاهی به عمق چشمام انداخت و سپس شونه

 

رو صندلی بیمارستان نشستم، نخواستم برم چون نمیتونم ببینم رادوین رو بیهوش از اون اتاق بیرون میارن! دوست داشتم  

 مثل همیشه محکم و مغرور ببینمش!  

 

 بود!  ٠٠:٠٠ختم، نگاهی به ساعت موچیم اندا

سرمو به صندلی تکیه دادم و سعی کردم افکارم رو نظم بدم! مامان، بابا، رادوین، این سه نفر بدجور ذهنمو درگیر کرده 

 بودن! 

 

مامان که دیگه عمراً تو خونه راهم بده! میشناسمش، وقتی یه حرفی بزنه تا ابد پاش وایمیسه! بابا هم که رفت پی خوش 

گذرونیش، انگار نه انگار دو تا دختر داره که تنها امیدشون باباشونه! شاید مجبور بشم برم پیش اون... اما نه! مطمئن اگه 



برم پیشش زندگی رو برای خودش و اون زنیکه ای آشغال، افسون جهنم میکنم! شاید برای این کارش دلیل داشته؛ هیچوقت  

 تی اگه اون شخص بابام باشه!حاضر نیستم زندگِی کسی رو خراب کنم، ح
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 نمیدونم چقدر گذشت! یه ساعت، شایدم دو ساعت که با شنیدن اسمم از زبون کسی به خودم اومدم و سرمو باال گرفتم!  

 

 مستانه با لبخند گفت: عمل موفقیت امیز بود! بردنش مراقبت های ویژه! 

 

 یدم! خدایا شکرت!  چشمامو بستم و نفس عمیقی کش 

 

 ش چی؟ دکتر در این باره چیزی نگفت؟ من: حافظه

 

 مستانه: واال گفت مشخص نیست، باید بهوش بیاد تا ببینیم چی میشه! 

 

 من:  میتونم ببینمش؟ 

 

 مستانه: االن که نه! دکتر گفت صبح می بینیمش!  

 



 سرمو تکون دادم و گفتم: ما باید بریم دیگه؟ 

 

 داد: اره، ولی کجا؟ اگه یادت باشه از خونه بیرون شدیم!  با خنده جواب

 

 با اخم گفتم: مامان به من گفت دیگه حق ندارم برگردم خونه، تو چرا دنبالم اومدی خنگه؟  

 

 مستانه: اگه تو جای من بودی چیکار میکردی؟ بزار خودم بگم، دقیقا همین کار منو انجام میدادی!  

 

 مو به چپ و راست و تأیید کردم!  کله

 

 دستمو گرفت و گفت: فعال بریم خونه، شاید مامان )با خنده ادامه داد( پناهمون بده، اگرم نداد باید پناه ببریم به پناهنده ها!  

 

 اش کردم که گفت: اِِهم یعنی پناه ببریم به پناهی ها! رامسین و رادی جون!  سؤالی نگ

 

 زدم زیر خنده! دختر خل!  

 

 بعد چند دقیقه رامسین اومد و گفت ما رو میرسونه خونه و خودش تا صبح بیمارستان میمونه تا رادوین به هوش بیاد!  

 

تعجب نگاهش کنه! مستانه ای دهنشو قورت داد و گفت: ما  مستانه دست رامسینو گرفت که باعث شد رامسین وایسه و با

 چیز شدیم... چیز.. یعنی چیز

 

 رامسین چشمامو ریز کرد و گفت: چیز شدین؟ 

 



 ♀�🨭�مستانه: مامانمون از خونه انداختمون بیرون
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رامسین اول با تعجب نگاهمون کرد بعد یهو زد زیر خنده! حاال بخند که نخندیدی! یجوری قهقهه میزد که پرستار ها با  

 تعجب نگاهمون میکردن و سرشونو به نشونه تأسف تکون میدادن! 

 

 مستانه: اِ نخند، همه دارن نگاه میکنن!  

 

رامسین به زور جلوی خودشو گرفت، در حالی که دستش جلو دهنش بود و انگشتشو گاز گرفته بود تا باز نزنه زیر خنده، 

 اشاره کرد بریم بیرون!  

 

رفتیم و کنار ماشینمون وایسادیم، رامسین هم پشت سرمون اومد؛ دستشو از جلو دهنش برداشت و با صدایی که رگه های 

 : یعنی چی مادرتون از خونه انداختون بیرون؟ میشه واضح تر توضیح بگی! خنده توش مشخص بود گفت

 

 من: یعنی االن داشتی به چیزی که نفهمیدی میخندیدی؟  

 

 سرشو به نشونه مثبت تکون داد؛ به مستانه نگاه کردم و زیر لب گفتم: خدا در و تخته رو با هم جور کرده!  

 



 هر دو تاشون با هم گفتن: شنیدماااا!  

 

من: خب که چی؟ مشکلمون االن این نیست، ما با مامان دعوامون شد اونم گفت پامونو که از خونه گذاشتیم بیرون دیگه حق 

 برگشت نداریم!  

 

 رامسین: سر چی دعواتون شد؟ اون مادرتونه غیر ممکن راهتون نده تو خونه!  

 

رده، مامانمم میفهمه و میزنه تو گوش مهسان و بیرنمون  مستانه: هیچی بابا، رادوین اسم مهسانو تو گوشیش "ماِه من" سیو ک 

 میکنه از خونه!  

 

رامسین بی حرف نگاهش کرد! کالفه چشمامو تو حدقه چرخوندم و با اشاره به ماشین گفتم: بشین تا با جزئیات برات تعریف 

 کنم! 

 

هی مثل پارازیت میپرید وسط حرفم و یه  هر سه تو ماشین نشستیم و کل ماجرا رو برای رامسین تعریف کردم، حاال مستانه 

 تیکه اضافه میکرد که رامسین میترکید از خنده! با شوخی های مستانه دعوامون تبدیل شد به یه داستان کوتاِه طنز!  

 

در اخر رامسین سرشو تکون داد و گفت: عجب مامان باحالی دارینا! دست مریزاد بابا دست مریزاد! تنها روش ادب کردن  

 ختر دیوونه همینه! باید دست این مادر رو بوسید!  دو تا د

 

مستانه با اخم گفت: ببخشید االن منظورت از "ادب کردن دو تا دختر دیوونه" چی بود؟ یعنی ما تربیت درست حسابی  

 نداریم؟ 

 

 وا نداریم که!  رامسین دستاشو به نشونه تسلیم باال برد و با خنده گفت: نه به جان اِسکار جون! اروم باش  عزیزم، دع



 

 مستانه با خنده گفت: اِسکار دیگه کیه؟ 

 

 رامسین: همون سگی که براتون اوردیم و انداختین رو سر عروس مردم! 

 

 هر سه تامون از یاداوری اون اتفاق زدیم زیر خنده! واقعا خیلی لذت بردم!  

گاهی وقت ها که غصه داشته باشی، فقط ادم های بی خیال میتونن حالتو خوب کنن، ادم هایی مثل رامسین و مستانه! کسایی  

 که مشکالت رو جدی نمیگیرن، از هر فرصتی برای خوش گذرونی استفاده میکنن!  

 

نکه خنده هامون تموم شد رامسین با لحن جدی گفت: ادرس خونه بابامو که بلدین؟ همون خونه ای که اون شبی که بعد ای

 مارمولک انداختیم به جون رادوین، اومدین! 

 

 مستانه: اره، چطور؟ 

 

 رامسین: خو باید بیایین اونجا دیگه!  

 

 من: نه بابا نمیشه، ما برمیگردیم خونه خودمون

 

 ه نمیگی مامانت راهتون نمیده؟ تعارف رو بذارید کنار، خونه خودتونه!  رامسین: مگ

 

 مستانه: نه ما میریم خونه، شاید مامان راهمون بده! یعنی میده... مهربون تر از این حرفاست!  

 

 رامسین: االن که بنده خدا خوابه! امشبو بیایین خونه ما، فردا با هم میریم پیش مادرتون! باشه؟ 



 

ه نگاه کردیم و سرمونو تکون دادیم، رامسین سوار ماشین خودش شد و استارت زد و راه افتاد و ما هم پشت سرش  بهم دیگ

 حرکت کردیم! 

 

 #بی_گناه 

 108#پارت_

 #نازی

 

 

 

بعد ده دقیقه رسیدیم خونه اقای پناهی! رامسین به خدمتکار گفت برامون یه اتاق دو نفره اماده کنن، اقای پناهی هم با خوش  

رویی بهمون خوش امد گفت و به خدمتکار دستور داد برامون شام اماده کنن! بعد خوردن شام رفتیم اتاقی که برامون اماده  

 کردن بودن!  

 

تا پنجره و دو تخت بزرگ و یه تلویزیون جلو تخت و یه میز توالت سمت چپ اتاق، سرویس بهداشتی  یه اتاق بزرگ با دو 

 هم گوشه اتاق قرار داشت!  

 نمیدونم رامسین به اقای پناهی چی گفته بود که بنده خدا بدون هیچ سؤالی با خوش رویی باهامون برخورد کرد!  

 

 رفتیم رو تخت ها دراز کشیدیم، مانتو و شالمو گذاشتم رو عسلِی کنار تخت تا صبح بپوشم! 

اصوال وقتی جا خوابم عوض بشه به راحتی خوابم نمیبره، االنم همین مشکلو داشتم؛ یه پانزده دقیقه ای این پهلو به اون پهلو  

 شدم اما خوابم نبرد!  

 



من بی خواب شده بود چون خیلی بی حرکت بود! معموال توی خواب خیلی تکون به مستانه نگاه کردم، انگار اونم مثل 

 میخوره و جفتک میندازه! 

 

 صداش زدم: مستانه

 

 هومم _

 

 خوابم نمیاد_

 

 همچنین _

 

 شو از دست بده زیاده!  _مستانه میگم به نظرت رادوین وقتی بهوش میاد منو میشناسه؟ خب دکتر گفت احتمال اینکه حافظه

 

 پهلو خوابید و دستشو ستون سرش کرد و گفت: مهسان تو مگه عاشقش نیستی؟  به

 

 هستم_

 

پس به عشقت ایمان داشته باش! رادوین غیر ممکنه تو رو یادش نیاد، غیر ممکنه حرفاش یادش نیاد، اون هنوز تالفی _

 نکرده هااا!  

 

لی خودتم میدونی که این حرفات فقط احساسیه، یکم منطقی با کالفگی گفتم: اوووف مستانه، خودم اینارو میدونم ولی.... و

 فکر کن! 

 



باشه، بخوام منطقی فکر کنم باید بگم رادوینی که من میشناسم تا غرور تو رو خورد نکنه و تالفی کاراتو نکنه و یکی از  _

 اون پوزخند های مزخرفش بهت نکنه، غیر ممکنه فراموشت کنه خواهر! 

 

بده اما خنگ که نبودم، میدونستم   چشمامو بستم و اهی کشیدم! میفهمیدم خواهرم سعی داره از نگرانی درم بیاره و بهم امیده

 فردا صبح که رادوین بهوش بیاد ممکنه هیچکسو به خاطر نیاره! 

 

 بغض بدی گلومو گرفته بود! با همون بغض گفتم: من خوابم میاد، شب بخیر!  

 

و چطور خوابم   صدایی از مستانه نیومد! پتو رو روی سرم کشیدم و بیصدا زدم زیر گریه، انقدر گریه کردم که نفهمیدم ِکی

 برد! 

 

صبح با تکون ها شدید یه نفر از خواب پریدم! مستانه در حالی که مانتو و شالش رو پوشیده بود جلوم دست به کمر وایساده 

 بود! 

 

 مستانه: بدو دست و روتو بشور، تو کیفت لوازم ارایش که پیدا میشه؟ یکم بمال نفهمن گریه کردی!  

 

 د، با بهت به مسیر رفتنش نگاه کردم! بعد این حرف از اتاق خارج ش 

 ای خاک بر سرت مهسان که نمیتونی بیصدا گریه کنی، دختره خنگ! 

 

رفتم سرویس بهداشتِی اتاق و دست صورتمو شستم و اومدم بیرون، مانتو و شالمو پوشیدم و به خودم در اینه میز توالتی که  

کرده بود و کاسه چشمامم قرمز شده بود! با یکم کرم پودر و حلش   گوشه اتاق قرار داشت نگاه کردم! زیر چشمام حسابی پف

 کردم و از اتاق اومدم بیرون!

 



 #بی_گناه  

 109#پارت_

 #نازی 

 

 

 

 مستانه و رامسین و اقای پناهی پشت میز غذاخوری نشسته بودن! سالم کردم و کنار مستانه نشستم!  

 

 ی میکردم!  هیچ میلی به خوردن صبحونه نداشتم، فقط با غذا باز 

 

 اقای پناهی گفت: دخترم چرا با غذات بازی میکنی؟ نکنه دوست نداری؟ 

 

 با لبخند جوابشو دادم: نه اقای پناهی! فقط اشتها ندارم

 

 اقای پناهی: بخور، بخور دختر که باید با انرژی بری سر کارت!  

 

وقتی چشمای گردمو دید خندید و گفت: رامسین بهم گفت که قراره از امروز کارتونو به با تعجب نگاهش کردم! کدوم کار؟ 

 عنوان طراح در شرکت شروع کنید! 

 

 من و مستانه با هم گفتیم: چی؟؟؟؟ 

 

... دخترا میخواستن با این خبر  اقای پناهی با تعجب نگاهمون کرد! رامسین لبخند ژکوندی زد و رو به پدرش گفت: اِ چیزه

 سورپرایزتون کنن، من نباید میگفتم  



 

ش شد! حاال ما دو تا هی به رامسین چشم غره میرفتیم و اونم با لبخند  اقای پناهی سر تکون داد و مشغول خوردن صبحونه

 ژکوند و چشمای گربه شرک نگاهمون میکرد! 

 

شد و از سالن خارج شد، هر دومون با هم به رامسین توپیدیم: تو چیکار کردی؟  بعد ده دقیقه که اقای پناهی از پشت میز بلند

 کدوم کار؟  ؟ هان؟ 

 

رامسین با چشمای گرد دستاشو باال برد و گفت: باشه بابا من تسلیمم! نکنه انتظار داشتین به بابام بگم رادوین تصادف کرده و  

 ردم شما برای چی اینجایین؟ دوروغ بهتر از این پیدا نک

 

 مستانه: ای بابا، حاال من نخوام کار کنم کیو باید ببینم؟ 

 

 رامسین: مگه بد شد؟ از بیکاری درمیایین! 

 

 مستانه: برو بابا کی حوصله داره، فکر کردی من از خوابم میزنم سر صبح میرم سرکار!  

 

 رامسین: فعال چند وقت بیایین شرکت تا بابام گیر نده! 

 

 تم: میشه تمومش کنید؟ باید بریم بیمارستان! کالفه از بحث شون گف

 

 رامسین: اها اره اره! بریم 

 



هر سه بلند شدیم و رفتیم تو حیاط، سوار ماشین رامسین شدیم و تا رسیدن به بیمارستان کسی حرف نزد! وقتی رسیدیم  

 رامسین ماشینو جلو بیمارستان پارک کرد و همه با هم وارد سالن شدیم و به سمت بخش مراقبت های ویژه رفتیم! 

 

 رد و گفت: اتاقش اینه، وایسید با دکترش حرف بزنم بعد بریم تو! رامسین به اتاقی که سمت چپ راهرو قرار داشت اشاره ک

 

 سرمونو تکون دادیم و همونجا وایسادیم و رامسین از راهرو خارج شد!  

 یهو در اتاق محکم باز شد و یه پرستار با وحشت اومد بیرون..... 

 

 #بی_گناه  

 110#پارت_

 #نازی 

 

 

 

بیرون و با عجله از راهرو خارج شد! قلبم گرومپ گرومپ میزد! نکنه رادوین چیزیش شده پرستار با وحشت از اتاق اومد 

 باشه؟ 

 

سریع وارد اتاق شدم، با دیدن رادوینی که داشت از دهنش کف میومد بیرون جیغ خفه ای کشیدم! مستانه با وحشت در حالی  

 که دکتر رو صدا میزد از اتاق رفت بیرون!  

 

 دستشو گرفتم، سرد بود! اشک تو چشمام حلقه زد! سرش بی اختیار باال پایین میشد!   کنار تختش وایسادم و

 اروم باش مهسان، یه کاری بکن!  

 



شو نگه داشتم تا تکون نخوره، دست و پاهاش تکون میخوردن، چشماش تا اخرین حد ممکن باز شده بود و با دستام محکم کله

 رو به سفیدی می رفت! 

 

 تر  داد زدم: دکتر، دک

 

 در کسری از ثانیه دکتر با چند تا پرستار و پشت سرشون هم رامسین و مستانه با عجله وارد اتاف شدند!  

 

دکتر سریع اومد باال سر رادوین و یه دستمال برداشت و نگه داشت جلو دهنش و رو به یکی از پرستار ها گفت: شوکر رو  

 اما کنید، به همراهان بیمار هم بگید بیرون باشن! 

 

 یکی از پرستارا رو بهمون گفت: لطفا بیرون منتظر باشید

 

 کوبید، طوری که شونه هام پرید باال! اجازه حرف زدن بهمون نداد و در اتاق رو محکم بهم 

 

 رو به اون دو تا با گریه گفتم: چی شد؟ چرا اینجوری شده؟ 

 

 رامسین نگاهم کرد و با ناراحتی گفت: داره تشنج میکنه، نگران نباش االن خوب میشه 

 

 داد زدم: تشنج؟ تو چی داری میگی؟

 

داره تشنج میکنه ولی نگران نباش چند دقیقه دیگه خوب میشه )با مستانه شونه هامو گرفت و نشوندم رو صندلی و گفت: بله 

 لحن پر تردیدی رو به رامسین ادامه داد( مگه نه؟ 

 



 رامسین سرشو به نشونه مثبت تکون داد و گفت: اره اره، اصال جای نگرانی نیست! 

 

حرفاست! نیشخندی زدم، این دو تا هم انگار  اونا اینطوری میگفتن تا منو اروم کنن اما خودم که میدونستم حالش بدتر از این

 دارن بچه گول میزنن!  

 

 مستانه کنارم نشست، رامسین کالفه تو موهاش دست میکشید!  

 

م رو نشنون م به یقه لباسم چسبیده بود، لبمو به دندون گرفته بودم تا صدای گریهسرمو پایین انداخته بودم، در حدی که چونه

 طمئناً فهمیدن دارم گریه میکنم! اما از لرزش شونه هام م

 

خدایا لطفاً نذار چیزیش بشه، من بدون اون چطوری زندگی کنم؟ تو این مدت کم بدجور بهش عادت کردم، به بودنش، به 

حرفاش، به شوخی های کمش، به "درکت میکنم" گفتناش! اون هنوز بهم نگفته چرا اسممو ماه من تو گوشیش سیو کرده، 

مو سرم درنیاورده، هنوز نمایشگاهش رو ندیدم، هنوز نقاشی هاش رو ندیدم، پس نمیتونه ترکم کنه! نمیتونه  هنوز تالفی کارا

 فراموشم کنه! نباید یادش بره! باید حالش خوب بشه و همه کار های ناتمومش رو تموم کنه!  

 

نو پرسیدن، دکتر در جوابشون گفت:  در اتاق باز شد و دکتر اومد بیرون، رامسین و مستانه براق شدن سمتش و حال رادوی

 خطر رفع شده نگران نباشید، چند ساعت دیگه میتونید ببینیدشون! 

 

 مستانه: نمیشه االن ببینیمش؟  

 

دکتر: خیر، باید استراحت کنه )سرشو چرخوند سمت منی که با چشمای خیس نگاهش میکردم و ادامه داد( اون خیلی قویه، 

 ست! با مرگ جنگید تا تنهاتون نذاره، وقتی اوردنش اینجا هیچ امیدی به زنده بودنش نبود، اینکه االن نفس میکنه یه  معجزه

 



 راهرو خارج شد و پشت سرش هم پرستارا رفتن!   بعد از این حرفش با قدم های بلند از 

 

 مستانه: وای خدا! دکتر هم فهمید 

 

 من: چیو؟ 

 

 مستانه: میزان عشق و نگرانِی تو رو! 

 

بعد هر دو ریز خندیدن! لبخندی زدم و با پشت دست اشکامو پاک کردم! یعنی بخاطر من با مرگ جنگیده؟ معلومه که نه، تو  

اون مگه هوشیار بوده؟ چون بدنش قویه در برابر ضربه مقاومت کرده به تو ربطی نداره مهسان چقدر خنگی مهسان! اخه 

 خانم! حاال اگه منو یادش بیاد خیلیه! 

 

باز بغضم گرفت اما با یادآوری اینکه االن حال رادوین خوبه و چند ساعت دیگه میتونم ببینمش، سعی کردم لبخند بزنم و 

 موفق هم شدم!

 

 #بی_گناه  

 111پارت_#

 #نازی 

 

 

 



اون چند ساعت مثل چند سال برام گذشت، مدام از مستانه میپرسیدم "ساعت چنده" "چرا زمان انقدر کُند میگذره؟" و مستانه 

شو از دست داده! بابا در جوابم با خنده میگفت "ادم عاشق میشه کور میشه، عقلشو از دست میده اونوقت خواهر ما حافظه 

 تم ساعت چنده، چرا باز میپرسی؟" همین پنج دقیقه گف

 

رامسین مدام با دکتر حرف میزد و سعی داشت راضیش کنه اجازه بده رادوین رو ببینیم، حتی اگه خواب باشه! میدونستم 

 اینکار رامسین فقط بخاطر منه، چون نگرانیم به قدری واضح بود که پرستار ها هم با دیدنم سعی داشتن بهم امید بدن!  

 

 اون چند ساعِت عذاب اور تموم شد و دکتر اجازه داد رادوین رو ببینیم!   باالخره

 بند کیفم رو تو دستم فشار دادم و با نفس عمیق، پشت سر دکتر وارد اتاق شدم! رامسین و مستانه هم پشت سرم اومدن داخل 

 

کنار مستانه وایسادم و دستشو تو دستم  م حبس شد! با دیدنش که با سر باند پیچی شده روی تخت دراز کشیده بود نفس در سینه

 گرفتم، انگار مستانه هم حالمو درک کرد و دستمو فشرد!  

 

 دکتر کنارش ایستاد و گفت: خب میبینم باالخره به هوش اومدی َجوون! بگو ببینم اسمت یادت میاد؟ 

 

 مو که از دست ندادمرادوین: معلومه که یادم میاد! تصادف کردم، حافظه

 

 ش شدم! این پسر در هم شرایطی تخسه!  مو بیرون فرستادم و با لبخند گرمی خیرهنفس حبس شده

 

 دکتر بعد معاینه کردنش گفت اگه تا شب حالش تغییری نکرد مرخص میشه و رفت! 

 

ت،  دوباره ی رادوین و گفت: دیگه داشتم ناامید میشدم از دیدنرامسین کمکش کرد رو تخت بشینه و دستشو گذاشت رو شونه

 ولی مثل همیشه پیش بینی هامو خراب کردی! 



 

 رادوین: هیچوقت فکر نکن میتونی منو از سر خودت باز کنی! تا ته جهنم باهاتم! 

 

 مستانه: اِ این چه حرفیه؟ یهو دیدی رفتی بهشت 

 

 رادوین انگار تازه متوجه حضور ما شد با خنده گفت: اِ ماه و ماهی هم که اینجان! 

 

 مستانه: میخوای منم اسم شما دو تا رو بذارم رادی و رامسی؟ 

 

 رامسین: چرا پای منو میکشی وسط؟ خوشمزه اینه )به رادوین اشاره کرد( 

 

 رادوین: اره خوشمزه منم ولی تو هم تو همه کارام شریکی شیر برنج جان!  

 

 ثل شیر برنج وایسادی نگاه میکنی؟ ِد بیا یه سالم بکن"  هر دو به خنده افتادن! مستانه با چشم ابرو بهم اشاره کرد "چرا م

 

 چند قدم جلو رفتم و اروم گفتم: سالم، بال به دور باشه!  

 

شو قطع کرد و با لبخند نگاهم کرد و گفت:  بَه سالم مهسان خانم،چه عجب چشم ما به جمال شما روشن شد، خوبی؟  خنده

 خوشی؟  

 

 ممنون، تو خوبی؟ با لبخند جواب دادم: خوبم 

 

 رادوین: عالیم، باور کن! حتی االن میتونم تو رو بلند کنم ده دور تو هوا بچرخونم! 



 

 من: نه بابا، عمراً بتونی! من هفتاد کیلوام! 

 

 #بی_گناه  
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 #نازی 

 

 

 

ی، من میتونم ده تا مثل تورو با هم  با چشمایی از حدقه در اومده گفت: هفتاد کیلو؟؟؟؟؟ مگه میشه؟ بابا تو بیست کیلو هم نمیش 

 بلند کنم 

 

 مستانه: نه جدی میگه! منم هفتاد کیلوام 

 

 رامسین: نوچ نوچ از این به بعد هر روز باید ورزش کنید 

 

 مستانه: ما وزنمون نسبت به قدمون خیلی هم مناسبه، نیازیم به ورزش نداریم 

 

 نم نمیرسینرادوین: حاال اگه قد بلند بودین یه چیزی! تا شونه م

 

 من: تو خیلی بلندی اخه! به زرافه گفتی ِزکی! 

 

 رادوین: من قدم نسبت به وزنم خیلیم مناسبه!  



 

 مستانه: مگه چندی؟ 

 

 رادوین: نود کیلو

 

 من و مستانه با صدای بلند: نود کیلو؟ مگه میشه؟ 

 

 رامسین: هماهنگی رو فقط! بعله میشه منم نودم

 

 

چند ساعت رو با شوخی و خنده کنار همدیگه گذروندیم! ساعت دوازده ظهر برای رادوین از غذای بیمارستان ناهار اوردن  

ولی لب بهش نزد، میگفت غذای بیمارستان دوست نداره! رامسین مجبور شد بره از خونه شون براش غذا بیاره و رادوین  

 هم با اشتها خورد! 

 

 سین بردش تو ماشین و خودشم رفت حسابداری تا تسویه کنه! بعد از ظهر مرخص شد و رام

 

 من و مستانه هم چون ماشین نیاورده بودیم مجبور شدیم باز سوار ماشین رامسین بشیم!  

 

 مستانه اروم دم گوشم گفت: میگما وقتی رامسین اومد بهش بگیم ما رو برسونه خونه مون! 

 

 مثل خودش پچ زدم: باشه 

 

 تانه بهش گفت برسونتمون خونه اما رامسین مخالفت کرد و گفت: نمیشه! رامسین اومد و مس 



 

 مستانه: چرا؟ 

 

 رامسین: مگه نمیگین مامانتون تو خونه راهتون نمیده؟  

 

 من: اره ولی تا ابد که نمیتونم قهر بمونیم و اونم راهمون نده داخل خونه! باالخره یه کاریش میکنیم 

 

 رده؟ موضوع چیه؟  رادوین: یعنی از بیرونتون ک

 

 مستانه: هیچی بابا دعوامون شد! رامسین مارپ برسون خونه، دیشب به اندازه کافی زحمتتون دادیم

 

 رامسین: گفتم که نمیشه! شماها میایین خونه ما و شب چهارتایی میریم پیش مادرتون

 

 من و مستانه و رادوین: چهارتایی؟؟؟ 

 

 رامسین: خب باالخره که باید با ما اشنا بشه، االنم که فهمیده رادوین دوسِت مهسانه  

 

 رادوین: نکنه برای همینه که...  

 

 من: اره برای همین گفت برید برنگردید! لطفاً یه وقت دیگه رو بذارید برای اشنایی، امروز نمیشه

 

 باید ما رو بشناسهرادوین: چرا؟ منم میخوام باهاش اشنا بشم! دیر تا زود 

 



حاال از اونا اصرار و از ما انکار! هی میگفتیم این دفعه جدی جدی سکته میکنه توروخدا نیایین بعدا اشنا میشید ولی حرف 

تو گوش این دو تا برادر فرو نمیرفت که نمیرفت! حاال میفهمم سمج تر از مستانه هم وجود داره! خالصه با اصرار و انکار 

 خره اونا پیروز شدن و قرار شد شب چهار تایی بریم خونه ما و با مامان حرف بزنیم!های فراوان باال
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 مستانه در حالی که با دستاش خودشو باد میزد گفت: نمیشه نریم؟ یعنی میشه یه روز دیگه بریم؟ 

 

 رامسین با خنده نگاهش کرد و گفت: نه نمیشه، باید همین امشب بریم و همه چیزو برای مادرتون توضیح بدیم!  

 

 مستانه: باشه ولی اگه با چماق زد سر تورو هم مثل سر رادوین شکوند، ِگله نکنیاااا!  

 

 رامسین زد زیر خنده و سرشو به نشونه "باشه" تکون داد.  

 

ی من دستامو تو هم گره زدم! استرس مثل خوره به جونم افتاده بود! اخه من جلوی مامان چی بگم؟ بگم رادوین چیکاره

 میشه؟ 



دوست پسر ممکنه بعداً رادوین دستم بندازه، یا از دستم ناراحت بشه چون اون هیچوقت چیزی راجب دوستیمون  اگه بگم

نگفته! اون دوست پسرم نبود، ما فقط دو تا دوست معمولی بودیم که به درد و دل های همدیگه گوش میدادیم و همو درک 

 میکردیم! 

 اش ندارم مادرم بهم گفت برو ولی برنگرد! خدایا حکمتت رو شکر!  بدتر از این نمیشه، بخاطر پسری که نسبتی باه

 درسته من رادوینو عاشقانه دوست دارم ولی اون که حس منو نداره! اون که منو فقط به چشم یه دوست معمولی میبینه!  

 پسرمه؟ پس چرا داره باهامون میاد تا به مامان توضیح بده؟ اصالً چیو میخواد توضیح بده؟ نکنه بگه دوست 

 

 م، بریمبا وارد شدن رادوین به سالن پذیرایی از افکار درهمم اومدم بیرون و نگاهش کردم! رو بهمون گفت: من اماده

 

رامسین و مستانه زودتر بلند شدن و از پذیرایی خارج شدن! رادوین رو به منی که هنوز نشسته بودم گفت: چرا نشستی؟ بیا  

 دیگه

 

 یی سؤالی که حسابی ذهنمو مشغول کرده بود رو به زبون اوردم: رادوین نسبت ما با هم چیه؟ چشمامو بستم و خیلی یهو

 

جوابی ازش نشنیدم! چشمامو باز کردم دیدم داره با تعجب نگاهم میکنه! لبمو گزیدم و برای جمع کردن گندی که زدم گفتم: 

 و چیکارمی دیگه! خب ببین.. چیزه... یعنی من به مادرم چی بگم؟ اون حتما میپرسه ت

 

 قیافه جدی به خودش گرفت و جوابمو داد: من دوستتم! 

 

من: اره اره میدونم ولی مادرم اینو قبول نمیکنه.... یعنی اگه بگم تو دوستمی ممکنه بیشتر عصبانی بشه.... خب من و مستانه 

 هیچکدوم از دوستامون پسر نبودن برای همین ممکنه مادرم باور نکنه! 

 



لو اومد و من چند قدم عقب رفتم! با صورتی سرخ در حالی که رگ گردنش متورم شده بود گفت: من فقط دوستتم! چند قدم ج

یه دوست معمولی، دوست ندارم از رفتارام پیش خودت تعبیر دیگه ای بکنی! منو فقط به چشم یه دوست یا یه برادر ببین، به  

 مادرتم خودم نسبتمونو میگم!  

 

 ش کردم! چند قدم عقب رفت و از پذیرایی خارج شد!  با ترس و تعجب نگاه

بی اختیار روی مبل نشستم، بغض گلومو گرفت، چشمام پر اشک شد، باورم نمیشد رادوین همچین حرف هایی بهم بزنه! 

 مهسان تو چقدر خنگی، تو دوستش داری اونوقت طرف میگه منو به چشم برادری ببین! ای خاک بر سرت مهسان! خاک!  

 

 پشت دستامو محکم رو چشمام کشیدم تا اشک هام پاک بشه، یه نفس عمیق کشیدم و از جام بلند شدم و رفتم تو حیاط! 

 

رادوین و رامسین و مستانه تو ماشین منتظر من نشسته بودن! در عقب رو باز کردم و کنار مستانه نشستم و گفتم: ببخشید  

 معطلتون کردم

 

استارت زد و به سمت خونه ما روند! تو تمام مسیر سرمو به شیشه تکیه داده بودم و فکر  هیچکدوم چیزی نگفتن و رامسین 

میکردم، به رادوین، به رفتاراش! یادمه مستانه یه بار گفت "این دو تا برادر هم خود درگیری دارنااا" رامسین رو نمیدونم 

کنه، طوری رفتار میکنه که ادم با جون و دل اما مطمئنم رادوین خود درگیری داره! اسممو تو گوشیش ماه من سیو می

 عاشقش بشه، برای ادم غیرت خرج میکنه اونوقت میگه من فقط دوستتم! اخه کدوم دوست اینکارا رو برای دوستش میکنه؟ 
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رادوین پشتش بهم بود، نگاهش   باالخره رسیدیم به خونمون! رامسین ماشینو جلو در پارک کرد و همه با هم پیاده شدیم!

 کردم، چه هیکلی داشت! کاش اندازه هیکلش شعور داشت تا اونجوری دل یه دختر رو نشکنه! 

 

 رادوین زنگ رو زد! بعد چند دقیقه صدای مامان به گوشم خورد که گفت: بفرمائید؟ 

 

از نمیکنه..... تیز به رادوین نگاه کردم مستانه به  به همدیگه نگاه کردیم! حاال چی بگیم؟ اگه من و مستانه جواب بدیم در رو ب

 رامسین خیره شد!  

 

 رامسین: ای بابا! باشه

 

 سرفه مصلحتی کرد و بلند گفت: خانم میشه در رو باز کنید؟ از اداره آگاهی مزاحم میشیم! 

 

اگاهی؟ اخه اداره اگاهی؟ ای هر سه با چشمای گرد شده، تیز نگاهش کردیم! بال نگرفته همیشه یه حرفی داره! ولی اداره 

 خاک بر سرت رامسین که عقلت به مستانه رفته! 

 

 صدای مامان نگران شد: برای چی؟ تو خونه ما که همه چیز اَمن و اَمانه! 

 

 رامسین: نه یه مشکلی هست که پشت در نمیتونم بگم! میشه باز کنید؟ 

 

 مامان: بله بفرمایید  

 

 و در حیاط با صدا باز شد! نگاه نگرانی به مستانه انداختم، اونم حال منو داشت! نگران و مضطرب! 



 

اول پسرا و پشت سرشون ما وارد شدیم! مامان که چادر به سر جلو در ورودی خونه وایساده بود با دیدن ما، چشماش گرد  

 شد و با تعجب زیر لب چیزی گفت! 

 

داشتیم استرسم بیشتر میشد! یجورایی از مامان خجالت میکشیدم، تو این بیست و چهار سال  با هر قدمی که به جلو برمی

عمری که از خدا گرفتم هیچوقت درمورد خواسته هام، ارزو هام، فانتزی هام، عالقه مندی هام، با مامان حرف نزدم! 

 مادرم، پشت رادوین قایم شدم!  هیچوقت درمورد عشق و عالقه با هم حرف نزدیم! خجالت میکشیدم از اینکه جلوی 

 

م،  جلوی مامان که وایسادیم چند قدم جلو اومد، رو به روم وایساد و  دستشو باال اورد و صدای فرود اومدن دستش رو گونه

 مثل صدای شالق تو حیاط پیچید!  

 

ای کاش غرورمو با این  سرمو باال اوردم و نگاهش کردم! ای کاش به جای قضاوت های نا به جا کردن یکم درکم میکرد! 

 کارش جلوی رادوین نمی شکست!  

 

مامان: دختره ی بی حیا! کم نبود تو بغل این پسره )به رادوین اشاره کرد( میخندیدی، حاال اوردیش خونه؟ اوردیش که من  

 ببینم و دق کنم؟ تو میخوای منو بکشی دختر؟ 

 

 دنی؟ مامان تو از هیچی خبر نداری بزار برات توضیح بدیم با چشمای ریز شده نگاهش کردم و گفتم: چه بغلی؟ چه خندی

 

برای بار دوم خوابوند تو گوشم و داد زد: چه توضیحی؟ دیگه چی مونده که ندونم؟ همه عکسای تو گوشیتو دیدم! دیگه چیو  

 میخوای توضیح بدی ها؟  

 

 تفاهم شدید اجازه بدید براتون توضیح بدیم رادوین که تا اون لحظه ساکت بود به حرف اومد: خانم ساالری، شما دچار سوء



 

 مستانه: راست میگه مامان، شما از هیچی خبر ندارین  

 

 مامان با اخم به هممون نگاه کرد و گفت: بریم داخل ببینم دیگه چه ِگلی به سرم زدین!  

 

تمیز و مرتب بود! مثل بعد از این حرفش خودش جلوتر وارد خونه شد و ما هم پشت سرش رفتیم داخل! خونه مثل همیشه 

 همیشه بوی غذا تو فضا پیچیده بود!  

ش بشه! یعنی تمام مدتی که نبودیم مامان بدون نگرانی راحت زندگیشو میکرده؟ این غیر ممکنه.... یه مادر باید نگران بچه

 رانی و استرسی!مگه میشه مامان بدون ما راحت خودشو با نظافت خونه و اشپزی سرگرم کرده باشه؟ اونم بدون هیچ نگ
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 مستانه دستمو کشید و هر دو روی مبل های کنار پنجره که سمت چپ سالن میشد، نشستیم!  

 پسرا رو به رومون نشسته بودن و مامان دست به سینه نگاهمون میکرد! 

 

 رامسین: خانم ساالری، میخواهید شما بشینید تا ما توضیح بدیم!  

 

 مامان: همینجوری راحتم! خب بگید دیگه منتظرم! 

 



 رادوین: ام خب مطمئناً من و برادرم رو میشناسید دیگه؟ 

 

 موش کنم؟ مامان: البته که میشناسم! مگه میشه کسایی که دخترم شش ماه بخاطرشون رو تخت بیمارستان افتاد رو فرا

 

رامسین: خانم ساالری اون قضیه دیگه تموم شده و االن هم مهسان خانم صحیح و سالم جلومون نشستن، میشه دیگه مطرحش  

 نکنید؟  

 

مامان: خیله خب! حاال که خودتون نمیتونید درست توضیح بدید من کمکتون میکنم، هر سؤالی که پرسیدم ُرک و راست  

 جواب میدید. 

 

 سر تکون دادن و به مامان خیره شدن! دستامو تو هم گره زدم! خدا کنه سؤال سخت نپرسه!   هر دو تاشون

 

 مامان: اقای رادوین پناهی، چرا اسم دخترمو تو گوشیتون ماِه من سیو کردین؟ این چه معنی میده؟

 

سیو کنم که اشتباهی اسم مهسان  رادوین: باور کنید همش یه اشتباه بود! من میخواستم اسم دوستمو که از فضا دختره ماه من

 خانم رو اینطوری سیو کردم! 

 

 مامان یه تای ابروش رو باال انداخت و با خنده گفت: یعنی باور کنم؟ 

 

رامسین: برادرم راست میگه حتی اگه بخواهین میتونه همینجا و در حضور شما به دوستش زنگ بزنه و اونم شهادت بده 

 حرفای ما حقیقته!  

 

 ضربان قلبم باال رفت! اشک دوباره تو چشمام حلقه زد! یعنی دوست دختر داره؟ یعنی یه ماه دیگه هم داره؟ 



 

 زنگ بزنم، اسمشم مهتابه مثل ماه! رادوین: بله میتونم همین االن بهش 

 

م میکرد! خیلی ناگهانی بلند شدم و با سرعت به سمت دستشویی که  لبمو گزیدم! دیگه نمیتونستم اونجا بمونم! بغض داشت خفه

 گوشه سالن قرار داشت رفتم!  

 

 رفتم تا صدام بیرون نره! جلو روشویی ایستادم و خیره به چهره خودم در اینه بیصدا زدم زیر گریه! لبمو به دندون گ
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 شخص سوم*** 

 

 

همه با تعجب به مسیر رفتن مهسان نگاه کردند! قلب رادوین تندتر از همیشه میزد! با یادآوری صبح و ان حرف هایی که به  

نسبتش با رادوین را بداند! حق   مهسان زده بود، دلش میخواست خودش را اتش بزند! ان دختر گناهی نذاشت، فقط میخواست

شان چیزی نگفته بود و مهسان هم نپرسیده بود! ولی امروز حق داشت  هم داشت، رادوین هرگز درمورد دوستی و رابطه

 بپرسد، باید می دانست تا بتواند جواب مادرش را بدهد! 

 

 ستشو بگید! مادر مستانه و مهسان رو به پسر ها گفت: اینقدر چرت و پرت بهم نبافید و را



 

رامسین خیره به نیم رخ برادرش سلقمه ای به او زد تا به خود بیاید! رادوین با تعجب نگاهش کردم! رامسین با گوشه چشم  

 به مادر دختر ها اشاره کرد! 

 

 رادوین نگاهش را به سمت مریم خانم )مادر مستانه و مهسان( سوق داد و گفت: بله، چی میگفتین؟ 

 

پوزخند روی باال ترین مبل سالن نشست و گفت: گفتم این دوروغ هاتونو به کسی بگید که باورتون کنه نه منی مریم خانم با 

 که با امثال شما خوب آشنام! حاال من سؤال میپرسم و شما هم باید رک و راست جواب بدید! باشه؟ 

 

شتند و بهشان بَر خورده بود، اما بخاطر دختر ها پسر ها با اخم سرشان را تکان دادند! عادت به شنیدن همچین توهیناتی ندا

بود که حرفی نمیزدند! رامسین نمیخواست مستانه پیش مادرش خراب شود و رادوین هم احساس مسئولیت میکرد چون او  

 باعث شده بود مهسان با مادرش دعوا کند! قبل از امدن مستانه همه چیز را برایشان تعریف کرده بود 

 

 فتی اشتباهی اسم مهسانو ماه من سیو کردی، درسته؟مریم خانم: خب گ

 

 رادوین: بله

 

 مریم خانم: و اینم گفتی کسی که ماه توئه اسمش مهتابه، درسته؟

 

 رادوین: بله

 

 مریم خانم تکیه اش را به مبل داد و گفت: پس به این مهتاب خانم زنگ بزن ببینیم خودش خبر داره ماه تو شده!

 



 #بی_گناه  

  117#پارت_

 #نازی 

 

 

 

 دو برادر با تردید به هم نگاه کردند و سپس رامسین رو به مریم خانم گفت: خب چه کاریه؟ سوءتفاهم بوده دیگه، شما....  

 

مریم خانم کالمش را برید: همین که گفتم! زنگ بزنید دیگه، چرا معطلید؟ نکنه مهتاب خانم از چیزی خبر نداره، یا شایدم  

 وجود نداره! هوم؟ کدومش؟  اصال کسی با این اسم

 

رادوین با عصبانیت گفت: خانم ساالری، من هر چی که باشم دوروغگو نیستم! بزارین رک بهتون بگم، مهتاب یه زمانی ماه  

 من بود، اسمشو ماه من سیو کرده بودم ولی دو ساله که دیگه ماهی به اسم مهتاب ندارم!  

 

 فتی حقیقتو بگی! اگه مهتاب دو ساله تموم شده پس االن مهسان ماه توئه، درسته؟ مریم خانم: خوبه خوبه! باالخره تصمیم گر 

 

 اش با صدای ارامی غرید: درسته رادوین از بین دندان های کلید شده

 

مهسان که پشت در دستشویی ایستاده بود با شنیدن این حرف بند دلش پاره شد! دستش را جلوی دهنش گرفت و با چشمان  

در زل زد! سرش را به چپ و راست تکان داد! به چیزی که شنیده بود شک داشت! با خود گفت: وای خدا، نکنه  گرد شده به 

 نکنه خوابم؟ گوشام مشکل پیدا کرده؟ جدی جدی گفت االن من ماهشم؟ 

 



شست!  نیشگونی از بازویش گرفت که با دردی که در دستش پیچید، فهمید خواب نیست! لبخند زیبایی روی لب هایش ن

 باورش نمیشد رادوین این حرف را زده باشد!  

 

مریم خانم و مستانه و رامسین با بهت به رادوین خیره شدند! قلب مستانه در نزدیکی دهنش میزد! از عکس العمل مادرش  

میترسید! رامسین به معنای واقعی خشکش زده بود! فکرش را هم نمیکرد رادوین عاشق شود، ان هم عاشق مهسان، یک  

ختر سر به هوا و بی نظم! رامسین باور داشت قلب رادوین از سنگ است اما با این حرفش تمام باورهایش بهم خورده بود!  د

لبخند محوی زد، رامسین، رادوین را دوست داشت! خوشحال از عاشق شدن برادرش! خوشحال بود از اینکه فهمیده بود  

 گیر کرده است!رادوین هم دل دارد و دلش پیش یک دختر سر به هوا 

 

 #بی_گناه  

 118#پارت_

 #نازی 

 

 

 

مریم خانم با پرخاش گفت: تو چی گفتی؟ اصال معلومه راست و دوروغت چیه؟ یه بار میگی مهتاب ماهته یه بارم میگی  

 مهسان ماهته! 

 

 رادوین پوزخند زد، از جایش بلند شد و گفت: خانم ساالری مهتاب ماِه قبلی من بود مهسانم ماِه االنمه!  

 

اش مستانه مشت شد و با نفرت به رادوین نگاه کرد! مثل همیشه خراب کرده  رامسین پلک هایش را روی هم فشار داد، دست

 بود، این پسر هرگز نمی توانست مؤدبانه در برابر بزرگتر از خودش سخن بگوید! 

 



مستانه طاقت نیاورد، بلند شد و در یک حرکت ناگهانی یقه رادوین را گرفت و داد زد: تو چی داری میگی؟ مهتاب ماه قبلیته  

انم ماه االنت؟ بعد از مهسان کی قراره ماهت بشه؟ اخه تو دیگه چجور ادمی هستی؟ دخترا رو ردیف کردی نوبتی مهس 

 ماهت بشن؟ 

 

ی مستانه گذاشت و گفت: اروم باش! رادوین منظور بدی نداره فقط نمیتونه منظورشو درست  رامسین دستش را روی شانه

 برسونه! 

 

ی دخترش پس زد و با صدای نسبتاً گفت: از این واضح تر؟ رسما اعالم کرد یه  ی شانهمریم خانم دست رامسین را از رو

دختر بازه که نوبتی از دخترا استفاده میکنه!) خیرع در چشمان رادوین ادامه داد( اما این دفعه نمیتونه به هدفش برسه، چون 

 من نمیذازم دخترم بازیچه دست این پسر هوسباز بشه!  

 

 من این نب... رادوین: منظور 

 

 مستانه میان حرفش پرید: پس منظورت چی بود؟ من نمیذارم خواهرمو مثل مهتاب و همه ماه های قبلیت بازیچه کنی!  

 

رادوین با عصبانیت فریاد زد: بسه دیگه، بزارین حرف بزنم! مهتاب ماه من بود اما عشقم نبود، خیلی وقته تموم شده برام  

 مهسانم! ولی من عاشق 

 

 #بی_گناه  

 119#پارت_

 #نازی 

 

 



 

 جمله رادوین که تمام شد، در حالی که از خشم نفس نفس میزد دست هایش را مشت کرد و از خانه بیرون امد.  

در حیاط کنار باغچه ایستاد و کالفه در موهایش دست کشید، پشیمان بود از اینکه عشقش را انگونه اعتراف کرده بود! حس 

ورش لطمه وارد شده است، او مغرور بود، به این راحتی ها وا نمیداد، اما حاال از سر عصبانیت احساس قلبی میکرد به غر 

 اش را با صدای بلند جار زده بود! 

 

 با عصبانیت مشتش را به دیوار کنارش کوبید! دست بر شانه اش نشست، سر چرخاند و رامسین را کنارش دید!  

 

 رامسین: بریم 

 

 االن؟ تو این وضعیت بریم و تنهاشون بذاریم؟ با تعجب گفت: 

 

 ش رو بسپار به خودشون! میدونن چیکار کننرامسین: دیگه اینجا کاری نداریم، بقیه

 

رادوین اما هنوز هم برای رفتن تردید داشت ولی نمیتوانست برگردد و با مهسان رو به رو شود، پس سرش را تکان داد و  

 ند و سوار ماشین شدند! هر دو برادر از حیاط خارج شد

 

داخل خانه، مریم خانم با بهت روی مبل نشسته بود و به نقطه نامعلومی خیره شده بود و مستانه جلوی در سرویس بهداشتی  

 ایستاده بود و از مهسان میخواست بیرون بیاید!

 

 مستانه: مهسان...مهسان..با توام...بیا بیرون...مهسان بیا بیرون میگم!

 



ز مهسان نیامد! مریم خانم که سرش درد گرفته بود، با عصبانیت از روی مبل بلند شد، به سمت سرویس  اما صدایی ا

بهداشتی رفت، مستانه را پس زد، چند ضربه به در سرویس زد و با عصبانیت گفت: مهسان بیا بیرون نمیخوام بکشمت، بیا 

 بیرون حرف بزنیم

 

 اما باز هم صدایی از مهسان نشنیدند! 

 

 مستانه دست روی شانه ی مادرش گذاشت و گفت: مامان بیا بشین، بزار تنها باشه

 

)دو ضربه دیگر به در زد و ادامه داد(  مریم خانم: البد تو دستشویی؟ مگه خونه به این بزرگیو ازش گرفتن اونجا تنها باشه؟

 دختر با توام بیا بیرون دیگه! 

 

دایی از مهسان نیامد! مستانه با خود گفت: وای نکنه بال مالیی سر خودش اورده؟ ای بمیری رادوین، عاشقشی چرا با ص

 احساستش بازی میکنی؟

 

 دستگیره را باال پایین کرد اما در از داخل قفل بود!

 

 کن بود حالش بد شود!مستانه نگران خواهرش بود اما نمیتوانست به مادرشان بگوید، چون قلبش ضعیف بود و مم

 

 با لبخند رو به مادرش گفت: مامان جون من االن درستش میکنم، شما برید بشینید

 

مریم خانم با کالفگی سرش را تکان داد و دوباره روی مبل نشست، می دانست مهسان لجباز هست و در را باز نمیکند، اما 

 کند دست از لجبازی بردارد!  مستانه رگ خواب مهسان دستش بود و می دانست چگونه وادارش

 



مستانه دستش را در موهایش فرو کرد و گیره مویش را کشید، کمی دردش گرفت و لبش را گزید! گیره را به سمت در برد  

 و کمی در دستگیره چرخاند و خیلی زود در باز شد! مستانه لبخندی زد و وارد سرویس بهداشتی شد! 

 

 د و به سمت سرویس رفت، هنوز به در نرسیده بود  که صدای جیغ مستانه را شنید!مریم خانم که دید در باز شده بلند ش 

 

 با نگرانی وارد شد که با دیدن صحنه مقابلش چشمانش تار رفت و روی زمین افتاد! 

 

 #بی_گناه  

 120#پارت_

 #نازی 

 

 

 

مستانه لبش را گزید و با تعجب و نگرانی به مادر و خواهرش که هر دو روی زمین افتاده بودند نگاه کرد! نمیدانست اول 

سراغ کدامشان برود، سرش را در هوا تکان داد و گفت: وای دختره ی خنگ! گیج نزن، االن باید سریع و درست عمل  

 کنی! 

 

صورتش را قاب گرفت و گفت: مهسان ابجی! چشماتو باز کن، صدامو میشنوی؟  با عجله باال سر مهسان نشست و با نگرانی 

 

 

مهسان عکس العملی نشان نداد، مستانه دست چپ مهسان را گرفت و خواست نبض را بگیر که با دست خونی رو به رو  

 شد!  

 



داخل پذیرایی رساند و فوراً  جیغی کشید و عقب پرید! دیگر وقت فکر کردن نبود، بلند شد و دوان دوان خود را به تلفن 

 شماره اورژانس را گرفت!  

 

 صدای خانمی در گوشش پیچید: اورژانس بیمارستان امام حسین )ع(، بفرمائید؟ 

 

 مستانه: لطفاً زودتر یه تا امبوالنس بفرستید به تجریش.......، خواهرم بیهوش شدخ، فکر کنم  رگشو زده! 

 

 اون خانم: بله بله، همین االن

 

انه تلفن را سر جایش گذاشت و با سرعت به سرویس بهداشتی برگشت! کنار مهسان زانو زد و شالش را از سرش  مست

 برداشت و مچ دست مهسان را گرفت تا شال را رویش ببندد که متوجه شد مچ دستش سالم است!  

 

 با تعجب دست مهسان را در هوا تکان داد، اما هیچ جراحتی رویش ندید! 

 

 رگتو نزدی کجات خونیه َپ؟ _وا؟ 

 

دست راست مهسان را هم چک کرد اما سالم بود، نگاه مستانه روی نقطه خونی روی شال مهسان خشک شد! شال را از  

 سرش برداشت و با نگرانی موهایش را کنار زد!  

 سر مهسان شکسته بود و منبع خون از آنجا به دستش هم رسیده بود! 

 

 خنگ چطور اینو ندیدی؟  _وای بدبخت شدم! دختره ی

 



سر مهسان را با احتیاط روی زانویش گذاشت و شال را روی جایی که شکسته بود پیچید تا خون بیشتری ازش نرود! پشت  

مانتویش کامال خونی شده بود! سپس سرش را با احتیاط بیشتری روی زمین گذاشت و رفت آشپزخانه و با یک لیوان اب قند  

 ش غش کرده است! برگشت! شک نداشت مادر

 

سر مادرش را در اغوش گرفت و لیوان اب قند را به دهانش نزدیک کرد و مجبورش کرد چند جرعه بخورد! مریم خانم  

 سرفه کنان چشمانش را باز کرد، با دیدن مهسان که استین و مچ دست چپش خونی بود با وحشت به سمتش شتافت!  

 

 را اینجوریه؟ دستش را گرفت و با نگرانی رو به مستانه گفت: چی شده؟ این چ 

 

مستانه خواست جواب مادرش را بدهد که صدای اژیر امبوالنس را شنید، سریع به حیاط رفت و در را باز کرد! دو مرد با  

 برانکارد وارد شدند 

 

 مستانه انها را به داخل راهنمایی کرد 

 شان بیرون امده بودند و با تعجب به ان هیاهو نگاه میکردند!  همسایه ها از خانه

 

مهسان را بر روی برانکارد گذاشتند و در مقابل چشمان متعجب همسایه ها داخل ماشین اورژانس بردند و اورژانس با  

 صدای اژیرش از کوچه خارج شد!  

 

 مریم خانم دست مستانه را کشید و گفت: چرا خشکت زده دختر؟ زود سوار شو بریم دنبالش!  

 

ماشین شدند و بی توجه به همسایه ها در حالی که در حیاط را کامل باز گذاشته  مستانه به خود امد و به همراه مادرش سوار 

 بودند، با سرعت دنبال اورژانس حرکت کردند 

 #بی_گناه  



 121#پارت_

 #نازی 

 

 

 

 

 

 غلتی دیگر در جایش زد، خوابش نمی امد 

 ص ماه خیره شد! امشب ماه کامل بودکالفه از تخت پایین امد و به سمت پنجره بزرگ اتاقش زد! پرده را کنار زد و به قر 

بی اختیار تصویر مهسان در ذهنش نقش بست! رادوین، مهسان را به ماه تشبیه میکرد چون اسمش همچون ماه بود "مهسان:  

 نگران بود، نگران دختری که با گریه به سمت سرویس بهداشتی دویده بود و خود را در ان حبس کرده بود! مانند ماه"  

 

ش قرار داشت رفت؛ پاکت سیگار و فندک مشکِی براقش را  و به روی تخته کالفه اهی کشید و به سمت میز مطالعه ای که ر 

 ی لبش گذاشت و با فندک روشنش کرد!  از روی میز برداشت و یک نخ سیگار گوشه

سیگار تنها چیزی بود که همیشه ارامش میکرد! از شش سالگی شاهد سیگار کشیدن های پدر و عمویش شده بود و عالقه 

 ما نه هر سسگاری، فقط "کاپیتان بلک"  خاصی به ان داشت! ا

 

اش شده بود! همیشه دهانش بوی ناب شکالت میداد! خوش بو از همه همیشه کاپیتان بلک میکشید چون عاشق بوی شکالتی 

ادکلن ها بود، دوستانش همیشه فکر میکردند ادکلنش هست که بوی شکالت می دهد، اما هیچکدام نمیدانست ان بو، بوی  

 . "سیگار شکالتی" سیگارش است

 

 روی تخت نشست و کام محکمی از سیگار گرفت، چند سرفه زد، ریه اش می سوخت!  

 پک دیگری زد و دودش را حلقه وار از دهانش خارج کرد، دود مقابل چشمانش در هوا پیچید و باعث تار شدن دیدش شد!  



 

د شد و دوباره کنار پنجره ایستاد، خیره به ماه شروع کرد  از پس ان دود بی رنگ به آسمان خیره شد! به ماه و ستاره ها! بلن

 با خود حرف زدن!  

 

رادوین: اقای ماه یا جناب ماه، نمیدونم تو اقایی یا خانم؟ مامانم همیشه یه شعر برام میخوند که توش خورشید رو به خانم  

اقای  تو هم باید اقا باشی دیگه! مگه نه؟   تشبیه میکرد، می گفت "خورشید خانم میتابه وسط اسمون" پس اگه خورشید، خانمه

ماه من کسیو ندارم بشینم باهاش حرف بزنم، تنها همدمم مادرم بود که تنهام گذاشت، راستی میدونی تو تنها همدم مادرم  

بودی؟ من میدیدم که شبا باهات حرف میزنه و درد و دل میکنه ولی تو جوابشو نمیدادی، اون موقع از دستت عصبانی 

دم، شبا میرفتم تو بالکن اتاقم و داد میزدم باید جواب مادرمو بدی )تلخندی زد( بچه بودم دیگه، نمیفهمیدم تو نمیتونی با  میش 

 ادما حرف بزنی اما.... 

 

 ی سیگار را دورونش تکان داد!  جمله اش را نیمه رها کرده و به سمت جاسیگارِی روی میز رفت و فیلتر سوخته

 

تر های سوخته ای که درون جاسیگاری یودند خیره شد و نفهمید سیگار دارد میسوزد! یا سوزش نوک اهی کشید و به فیل

 انگشتش به خود امد و فورا سیگار را داخل جا سیگاری انداخت!  

 

ناگهان رویش را به سمت پنجره چرخاند و خیره به قرص کامل ماه داد زد: اما میتونی شنونده خوبی باشی! اشکال نداره  

صاحاب رو گوش کن و بزار سبک شم، بزار این بار از رو شونه هام بمو نده اما حرفامو گوش کن، دردای این دل بیجوا

 برداشته شه! 

 

 #بی_گناه  

 122#پارت_

 #نازی 



 

 

 

جاسیگاری را پرت کرد روی زمین که به هزار تکه تبدیل شد! دلیل این خشمش را نمیدانست، دلیل هیچکدام از کارهایش را  

دانست! اعترافش، تنفرش از ادم های اطرافش، سیگار کشیدنش، داد و بیداد هایش، با خود حرف زدنش، دلیل هیچکدام را  نمی

 نمیدانست! گیج بود و نیاز به ارامش داشت! 

 

صدای گوشی اش خط بر اعصاب نداشته اش می انداخت، با عصبانیت از روی میز چنگش زد و به صفحه اش نگاه کرد. 

 رامسین بود! 

 حوصله هیچکس را نداشت، گوشی را سایلنت کرده و دوباره روی میز گذاشت!  

 

از خانه بیرون امد.... وارد   کاپشن مشکی اش را روی تیشرت خاکستری اش پوشید و بعد برداشتن پاکت سیگار و فندکش

پارکینگ شد.... سوار موتور سیاه و بزرگش شد و بعد گذاشتن کاله کاسکت روی سرش با سرعت از پارکینگ برج خارج  

شد! تنها جایی که به رادوین ارامش میداد برج میالد بود! سیگار کشیدن در ان سکوی شلوغ، پشت ان دیوار شیشه ای، برای 

 ش بود!  رادوین خوِد ارام

 

 

مستانه دستانش را درهم قالب کرد و به اسمان خیره شد! خواهرش در مراقبت های ویژه بود، دکتر گفته بود به سرش  

 ضربه وارد شده و نیاز به بخیه دارد! 

 

 مریم خانم از شدت نگرانی پس افتاده بود و بهش سرم زده بودند!  

 در خیاط بیمارستان، روی نیمکت نشست و اه کشید! 

 



مستانه: خدایا چرا اینجوری میشه؟ چرا هی پشت سر هم اتفاق میوفته؟ استخدام شدن تو شرکت پناه، کلکل کردن با رامسین و  

رادوین، شش ماه کما مهسان، عاشق شدنم، دعوا با مامان، عاشق شدنه مهسان، اعتراف یهویی رادوین... حاال هم که بد شدن  

 حال مامان و مهسان!  

 

 اه شدی اونوقت انتظار داری روزت اروم و بی دردسر شب بشه؟ _وارد شرکت پن

 

 مستانه با تعجب سرش را باال اورد که رامسین را کنارش دید!  

 

 با تعجب گفت: تو اینجا چیکار میکنی؟  

 

 میکنی؟ رامسین کنارش روی نیمکت نشست و جواب داد: حال بابام بد شد، اوردمش بیمارستان! خودت اینجا چیکار 
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مستانه شانه اش با تکان داد و گفت: مهسان وقتی میزه دستشویی میوفته رو زمین و سرش میشکنه مامانمم وقتی دیدش غش  

 کردم به هر دوتاشون ارامبخش زدن! اقای پناهی چش شده؟ 

 

 سکته زدهرامسین: قلبش مشکل داره، شنیده رادوین تصادف کرده بوده 

 



مستانه دستش را جلوی دهانش گذاشت و هین کشید! با نگرانی گفت: وای االن خوبه؟ یعنی دکترا چی گفتن؟ از کجا شنیده 

 اصالً؟  

 

رامسین: هول نشو دختر، یکی یکی! خوب نیست، دکترا گفتن هر چه زودتر باید عمل پیوند انجام بشه وگرنه میمیره، تا حاال 

شته! یکی از خدمتکارا نمیدونم از کجا خبردار شده، وقتی داشته با چند تا خدمتکار دیگه حرف میزده  دو تا سکته ناقص دا

 بابام میشنوه و همون لحظه پس میوفته!  

 

 مستانه: چی؟ عمل پیوند؟ سکته ناقص؟ بابات داره جون میده اونوقت تو خیلی ریلکس اینجا نشستی؟ 

 

 شب قلب از کجا بیارم؟ رامسین: میخوای چیکار کنم؟ این موقع 

 

مستانه از روی نیمکت بلند شد و با عصبانیت گفت: رامسین این حرفا چیه میزنی؟ اون باباته، تو پسرشی! باید نگرانش 

 باشی

 

 رامسین داد زد: نیست، نیستم، من نگرانش نیستم چون اون بابام نیست! قاتله، میفهمی قاتل؟ قاتل مامانم 

 

شوکه نگاهش کرد! رامسین نفس نفس میزد، از روی نیمکت بلند شد و کالفه در موهایش و پشت چشمان مستانه گرد شد و 

 گردنش دست کشید! رو به اسمان داد زد: لعنتی، قاتله، قاتل! 

 

همه کسانی که در حیاط بیمارستان بودند با تعجب نگاهشان میکردند! نگهبان بیمارستان از جلوی در به سمتشان امد و گفت:  

 ی افتاده؟ برای چی داد میزدید؟ اتفاق

 

 رامسین دستش را باال اورد و گفت: نه نه! چیزی نیست، یاد یه خاطره ی تلخ افتادم عصبانی شدم، همین! 



 

نگهبان: شما گفتین قاتل! اگه اتفاق مهمی افتاده یا خدایی نکرده کسی به قتل رسیده میتونید به من بگید یا با پلیس در میون  

 بذارید! 

 

 امسین: ممنون، واقعاً چیزی نشده همش یه خاطره بودر 

 

نگهبان سر تکان داد و برگشت سمت اتاقک نگهبانی! مستانه به خود امد و با چشمان ریز شده پرسید: رامسین تو االن چی  

 گفتی؟ بابات مامانتو کشته؟ این یعنی چی؟ 

 

 به وضوح رنگ رامسین پرید! با هول گفت: نه نه! منظورم این نبود! 

 

 مستانه: پس چی بود؟ خودت االن گفتی بابات قاتل مامانته!  

 

رامسین: خب... خب منظورم این بود که بابام و مامانم تفاهم نداشتن، همش دعوا میکردن و خب یه روز بعد دعوا مامانم از  

 یکنه! من بابامو مقصر میدونم خونه میزنه بیرون و تصادف م 

 

 مستانه شک نداشت که رامسین دوروغ میگوید! مخصوصا با این رنگ پریدگی و خب خب کردن هایش! 

نگاهی یه دور و برش کرد! هنوز بعضی افراد نگاهشان میکردند، نمی توانست داد بزند و بگوید "تو منو چی تصور کردی؟ 

 یاال بگو ببینم منظورت از اون حرفا چی بود؟"  فکر کردی هر چرتی بگی باور میکنم؟ دِ 

 

با ناراحتی به نیم رخ رامسین خیره شد! ناراحت بود از اینکه بهش دوروغ گفته بود! با دلخوری به سمت در ورودی 

 بیمارستان راه افتاد
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نست مستانه حرف هایش را باور نکرده اما نمیتوانست رامسین نفسش کالفه وار بیرون داد و روی نیمکت نشست! می دا

 حقیقت را به او بگوید! این کارش اشتباِه محض بود!  

 

گوشی اش را از جیب شلوارش بیرون اورد و با رادوین تماس گرفت. یک بوق... دو بوق... سه بوق... چهار بوق... پنج  

 بوق.... رد تماس داد! 

 

ر داد، می دانست امشب رادوین یک چیزش شده که جواب نمی دهد! ولی چه؟ نمی گوشی را با عصبانیت در دستش فشا

 دانست!  

 

ذهنش انقدر آشفته بود که نمی توانست خود را درگیر رادوین و جواب ندادن هایش کند! پدرش در اولویت افکارش بود! 

گفت "بزار بمیره، داره تقاص کارایی  دلش را پدرش صاف نبود اما راضی به مرگش هم نبود... قطعاً اگر رادوین بود می 

 که باهامون کرده رو پس میده!" اما رامسین سنگدل نبود، مثل رادوین نبود 

 

گوشی را در جیبش گذشت و وارد سالن بیمارستان شد... به سمت اتاق پزشک پدرش رفت... در زد.. با شنیدن صدای 

 ... روی مبل کرم رنگ نشست.. "بفرمائید" وارد شد... پزشک با دیدنش اشاره کرد بنشیند

 

 رامسین: اقای دکتر، میخواستم بدونم اگه پدرمو تو لیست انتظار بذارید ِکی نوبتش میشه؟ 



 

دکتر: اقای پناهی شما خودت پزشکی، بهتر میدونی که وضعیت پدرتون بحرانِی و هر چه زودتر باید عمل پیوند انجام بشه...  

بذاریمشون حدود پنج تا شش ماه طول میکشه که خب... تا اون موقع خیلی دیره! یعنی شما باید زودتر اگر در لیست انتظار 

 کسیو پیدا کنی که حاضر باشه قبلشو اهداء کنه! 

 

 م" ی گفت! خودش میدانست کاری از دست کسی بر نمی اید!  رامسین سرش را تکان داد و "بله متوجه 

 

 کرد... حاال اهداء کننده از کجا پیدا می کرد؟ نمی دانست!   لبخندی به دکتر زد و اتاق را ترک

 هیچکس را نمی شناخت که اهداء کننده باشد! 

درمانده بود... افکارش پریشان بود... به سمت مراقبت های ویژه رفت و بعد اجازه دکتر و پوشیدن لباس های مخصوص  

 مالقات وارد اتاقی که پدرش در ان بود شد!  

 

ستاد... دست پیر و چروکیده اش را در دست گرفت و گفت: داری درد میکشی نه؟ داری اذیت میشی! ولی  کنار تختش ای

میدونی که این دردت در برابر درد هایی که ما کشیدیم هیچیه! تو خیلی ما رو اذیت کردی، مامانو کشتی... رادوین تبدیل شد  

ه الکلی! حاال داری تقاص پس میدی... راستش از درد کشیدنت لذت  به یه ادم دیوونه سنگدل... من چی!... من تبدیل شدم به ی

میبرم اما.... اما نمیخوام بمیری چون اتیش دل من با مرگت خاموش نمیشه... باید زنده باشی و انقدر درد بکشی که دلم خنک  

نت... چون دوستت ندارم! میفهمی؟  بشه!... میدونم نامردِی ولی نمیتونم تغییرش بدم... نمیتونم خودمو قانع کنم به دوست داشت

دوستت ندارم )روی صندلِی کنار تخت نشست و ادامه داد( دو دلم.. تو بگو چیکار کنم؟... دلمو یکی کن! بذارم بمیری یا  

 بذارم درد بکشی؟ هان؟ بگو کدومو انتخاب میکنی؟ 

 

میشد اما صدایی از دهانش بیرون نمی انگشت اشاره ی پدرش روی دستش حرکت کرد! لب هایش همچون ماهی باز و بسته 

 امد!

 



 رامسین گوشش را به دهان پدرش نزدیک کرد و گفت: بگو ببینم چی میگی؟ 

 

 پدرش را صدایی که انگار از ته چاه می امد و بسیار بم بود، به سختی گفت: ب... بزا.. بزار... بم... بمی... بمیرم!  

 

 جان داد تا این دو کلمه را گفت!  

سرش را عقب کشید و با خنده گفت: حدس میزدم اینو بگی، میدونی بابا تو با این حرفت حکم درد کشیدن خودت رو  رامسین 

 صادر کردی! میدونی من قاتل نیستم.. نمیتونم پدرمو بکشم اما چشم دیدن درد کشیدنش رو دارم! 
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 مهسان***

 

 

م گذاشتم و  لیوان قهوه رو روی میز گذاشتم و به سمت پنجره رفتم؛ ارنج هامو لب پنجره گذاشتم و کف دو دستم رو زیر چونه

 ی پنجره فرود میومدن خیره شدم!  با لبخند به دونه های ریز و سفید برف که رو شیشه

 

 م یا ُمرده! م، البته اونم یه زنگ نزد ببینه زنده یک ماه از اون شب میگذره و تو این مدت یک کلمه هم با رادوین حرف نزد



 نمیدونستم االن چه حسی بهش دارم! هم دلخور بودم هم ذوق زده! 

 

ذوق داشتم از اعترافش... از اینکه میدونم اونم عاشقه! اما دلخور بودم که رفت و پشت سرشم نگاه نکرد... یه ماهه به کل  

 غیبش زده! 

 

م رفت! گفت خودشم عشقو تجربه روز بعدش مامان با گریه بغلم کرد و کلی قربون صدقه اون شب که سرم شکست، صبح

کرده و درکم میکنه... گفت همیشه و همه جا پشتمه... حتی مستانه قضیه دوستش با رامسین رو هم بهش گفت، مامان اولش  

زمون قول گرفت هیچوقت چیزیو ازش  عصبانی شد اما بعد مستانه رو هم در اغوش کشید و گفت هیچ اشکالی نداره... ا

 پنهون نکنیم... حاال فهمیدم مادرم با وجود همه قوانین سفت و سختش خیلی درکمون میکنه! 

 

 _هوی عاشق دلخسته، بیا یه خبر از عشقت بدم بهت تا بلکه از این فاز افسردگان در بیایی!  

 

 ؟ سر چرخوندم و مستانه رو پشت سرم دیدم! با اخم گفت: چه خبری

 

 _چرا نگفتی "عاشق دلخسته عمته"؟ راستشو بگو االن عین چی ذوق کردی تا یه خبر ازش بهت بدم، مگه نه؟

 

ی رادوینم! بعد از اون دفعه ای که بهم گفت" من فقط دوستتم، نمیخوام حرفش درست بود اما نمیخواستم فکر کنم کشته مرده

دم غرورم له شده! نمیخواستم دوست داشتنم رو نشون بدم... اگه عاشقمه برداشت دیگه ای از رفتارام بکنی" واقعا حس میکر 

 باید برای به دست اوردنم تالش کنه... راحت به دستم بیاره راحت ولم میکنه!  

 

 من: برو بابا من ذوق کنم؟ اونم برای شنیدن یه خبر رادوین؟ عمراً! اگه میخوای نگو 

 



دم... مطمئنم میخواست خودشو قانع کنه منم عاشق رادوینم... خب بودم ولی به مثل الستیک پنچر شده نگاهم کرد! لبخندی ز 

جز خودم که کسی خبر نداشت... حتی رادوین هم نمی دونست... اون فقط فکر میکرد من از رفتاراش جور دیگه ای 

 برداشت کردم!  

 

 میدونم چیکار کنم"  یهو برق شیطنت به چشمای مستانه برگشت و این یعنی "تو نقش بازی کن من 

 

 نشست کنارم رو مبل زیر پنجره و گفت: حیف شد میخواستم یه خبر که مثل بمب منجر بشه بهت بدم! 

 

اینم میدونه من فضولم اینجوری میکنه... اما من که میدونم همچین خبری نیست و مستانه برای ذوق زده کردن من این حرفا  

 رو میزنه! تو دلم پوزخندی بهش زدم!  

 

 من: مثال چه خبری؟ اصال برام مهم نیست! یه ماهه غیبش زده حاال باید ازش خبر بشنوم!  

 

مستانه تیز نگاهم کرد و با چشمای ریز شده گفت: وایسا ببینم چون یه ماهه یه خبر ازت نگرفته ازش دلخوری و خودتو بی 

 ذوق نشون میدی؟
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داده بودم با تته پته اومدم جمعش کنم گفتم: اِ نه بابا من همینجوری گفتم... اصال.... اصال من چیکار  هول کرده از سوتی که 

 رادوین دارم؟ دوست پسرم که نیست!  

 

مستانه: اگه دوست پسرت نیست پس چیکارته؟ پسره جلو هممون داد زد گفت عاشق مهسانم اونوقت توئه کره خر تو  

 و میدیدی و صداشم نشنیدی! دستشویی داشتی خواب پادشاه ر 

 

 سرمو زیر انداختم و گفتم: شنیدم! من همه چیزو شنیدم میخواستم بیام بیرون که پام لیز خورد و محکم افتادم رو زمین! 

 

 با تعجب گفت: شنیدی و االن اینجوری نشستی جلو من؟ نکنه... نکنه تو عاشقش نیستی؟ 

 

 من: نیستم، معلومه که نیستم

 

و خودتو سیاه کن من خودم زغال فروشم! از رفتارات، گریه هات، بغض کردنات، هول کردنات، نگاهت، همه و مستانه: بر 

  همه داد میزنن تو عاشق رادوینی! چرا انکار میکنی اخه؟ 

 

خدای من، فهمیده بود! مستانه فهمیده بود! نمیخواستم بو ببره که عاشقم اونوقت هی دستم مینداخت، هی با خیرایی که از  

 م میکرد!  رادوین میداد شوکه

 

م، خیلی خونسرد گفتم: خواهر جان باور کن من حسی به رادوین ندارم، اون فقط دوستمه،  بدون کوچکترین تغییری در چهره

عمولی! ازش دلخور نیستم اما به عنوان یه دوست باید حداقل یه حالی ازم میپرسید! اما اینکارو نکرد. من فقط...  یه دوست م

 فقط یکم عصبانیم از دستش!

 



یه تای ابروش رو باال انداخت و گفت: کی اینطور! پس دوستش نداری! خیله خب تو که عاشقش نیستی فقط دوستشی پس به  

 ست؟! بزن بهش ببین مرده یا هنوز زنده عنوان یه دوست خوب زنگ

 

 با حرص گوشه لبمو جویدم! مستانه بود دیگه... همیشه به چالش میکشوندم... اگه بهش زنگ بزنم بدتر غرورم خورد میشه!  

 

  من: نه من نمیتونم! درسته فقط دوستشم ولی وقتی از بیمارستان مرخص شدم حتی حالمم نپرسید، زنگ بزنم چی بگم؟ حرفی

 ندارم باهاش! 

 

 لم داد رو مبل و گفت: خب باید به عرضت برسونم که رادوین اصال در شرایطی نبوده که بتونه بهت زنگ بزنه!  

 

 نفس در سینه م حبس شد! وای نکنه بالیی سرش اومده باشه! با نگرانی اشکاری گفتم: چی؟ چی شده؟ نکنه تصادف کرده؟  

 

اشون بیمارستان باشه یه پاشون خونه؟ اون شش ماه رو تخت بیمارستان خوابیدی بس مستانه: مگه همه مثل توئن که یه پ

نبود، باژ سرتو شکوندی سه روز رفتی بیمارستان! نخیر تصادف نکرده ولی دست به خودکشی زده! اونم دو بار که 

 خداروشکر ناموفق بودن!

 

 #بی_گناه  

  127#پارت_

 #نازی 

 

 

 

 یدم! با چشمای گرد و دهن باز از تعجب به مستانه نگاه کردم! تو هوا پریدم و جیغ خفه ای کش 



 

خودکشی؟ اونم رادوین؟ غیر ممکنه! رادوین هیچوقت دست به همچین کاری نمیزنه! اون... اون قویه! هیچی نمیتونه از پا  

 درش بیاره!  

 

شی بزنه! هیچی نمیتونه اونو  با اخم گفتم: چرا داری چرت و پرت میگی؟ رادوین قوی تر از حرفاست که دست به خودک

 وادار به این کار بکنه! تو داری دوروغ میگی!  

 

 مستانه: من دوروغ نمیگم، اگه باور نداری برو خودت ببین حالش چقدر داغونه! 

 

 با شک نگاهش کردم 

باور نداشتم رادوین با اون غرور و قدرت بخواد خودکشی کنه، اونم دو بار! اما مستانه هم ادمی نبود که برای سرگرمی 

دوروغ بگه! یا میخواد منو بفرسته یه چیز مهم ببینم یا میخواد چند ساعت این دور و بر نباشم، البد یه نقشه ای داره که با 

 خواد سورپرایزم کنه! وجود من نمیتونه عملیش کنه! شاید ب

 

 با چشمای ریز شده پرسیدم: کجاست؟ چیو باید ببینم؟  

 

 شونه ای باال انداخت و جواب داد: تو البِی هتل پارسیان

 

 من: االن که لنگ ظهره

 

 مستانه: رادوینه دیگه، بهتر میشناسیش شب روز، زمان و مکان براش فرقی نداره!  

 

 اخرین نگاهمو به مستانه انداختم که کامال خونسرد کنترل تلویزیون رو برداشت و مشغول باال پایین کردن شبکه ها شد.  



 ا تا نرم هتل پارسیان نمیفهمم! این ارامش و خونسردیش یکم غیر طبیعیه! ای کاش میتونستم بفهمم چی تو سرشه ام

 

رفتم باال تو اتاقمون و مانتو و شالمو پوشیدم و از خونه زدم بیرون، ماشین به لطف مستانه پنچر شده بود و تعمیرگاه تشریف  

 داشت؛ سر خیابون یه تاکسی گرفتم و ادرس هتل مورد نظر رو بهش دادم 

 

 دم و وارد هتل شدم  بعد بیست دقیقه رسیدیم، کرایه تاکسی رو حساب کر 

 رفتم سمت میزی که سمت چپ سالن قرار داشت و دو خانم و یه اقا پشتش نشسته بودند

 

 من: خسته نباشید، اقای رادوین پناهی اینجاست؟ 

 

یکی از اون خانم ها یه چیزی شبیه عکس از جیبش دراورد و با چشم های ریز شده نگاهش کرد بعد یهو سرشو بلند کرد و  

 رسید: بله، اسمتون چیه؟ رو بهم پ

 

 من: مهسان ساالری 

 

 با لبخند گفت: برید تو البی، اقای رادوین پناهی اونجان

 

 زیر لب تشکری کردم و به سمت البی قدم برداشتم! به محض وارد شدنم یه سرمای خفیف حس کردم!  

 

 چند بار پلک زدم که با دیدن صحنه ای رو به روم رسماً هنگ کردم!

 

 #بی_گناه  

 128#پارت_



 #نازی 

 

 

 

 شک ندارم چشمام از این گرد تر نمیشد!  

 شدن با بُهت به اطراف نگاه میکردم!  مثل کسایی که انگار وارد یه سرزمین جادویی

 

رو زمین گلبرگ های قرمز ریخته بود و سانت به سانت زمین شمع هایی به شکل های مختلف قرار داشتند که روشن بودن!  

 وسط البی هم یه میز بزرگ بود که روش یه جعبه بزرگ مشکی بود که پاپیون قرمز رنگی دورش پیچیده بود! 

 

 وی اونم شمع و گلبرگ بود! به سمت میز رفتم، ر 

 روی جعبه یه کاغذی بود که یه چیزایی روش نوشته شده بود! 

 

برش داشتم و جلو صورتم گرفتمش، نوشته بود" دوست جونیم میدونم تو این یه ماه خیلی نگرانم شدی، واقعا شرمندتم! 

 بچه خوبی شدم"فکرشم نمیکردم انقدر کینه شتری باشی! بیا بزرگی کن و منو ببخش، باور کن 

 

بعد خوندن متن زدم زیر خنده! شک نداشتم اینا همش کار رادوینه، ملت خواهر دارن ما هم خواهر داریم اونوقت ببین برای  

 اینکه برادر عشقش ازش خواسته به من دوروغ میگه! 

 

 _تو مهسانی برای چی مستانه میخندی؟ 

 

 و پشت سرم دیدمش! م قطع شد! با لبخند برگشتم با شنیدن صداش خنده



ریشش رو زده بود و چشماشم... چشماشم لنز مشکی گذاشته بود! ولی از نظر قد و هیکل همون خیلی تغییر کرده بود! ته 

 دراکوال بود! 

 

دستاشو صد و هشتاد درجه باز کرد و گفت: ملت بعد یه ماه دوستشون رو میبینن میپرن بغلش اونوقت دوست ما وایساده بر  

 نگامون میکنه! ِد بیا اینجاو بر 

 

بدون اینکه کنترلی روی خودم داشته باشم با یه لبخند گل و گشاد رفتم سمتش و در اغوشش فرو رفتم! با اینکه از قد بلند ها 

 به حساب میام و هیکل تقریباً پری دارم ولی در مقابل رادوین مثل یه گربه کوچولوی پشمالو بودم که کامال تو بغلش گم شدم! 

 

 دستاشو دورم حلقه کرد و گفت: خیلی دلم برات تنگ شده بود خانم شیطون! 

 

 لبخندم از حرفش وسیع تر شد و بیشتر تو بغلش فرو رفتم! چقدر دلتنگش بودم! 

 ش گذاشتم و به عقب هولش دادم!  یهو با یادآوری اینکه این پسر نسبتی با من نداره و نامحرمه، دستامو تخت سینه

 

 ت: هی چته؟ با تعجب گف

 

 اب دهنمو قورت دادم و جوابشو دادم: خب... خب گرم بود! 

 

یهو زد زیر خنده... حاال مگه بس میکرد؟... نه! از شدت خنده نفسش باال نمی اومد اما بس نمیکرد! صورتش از کمبود  

 اکسیژن سرخ شده بود!  

 

 من: بابا نفس بگیر االن خفه میشی! 

 



نجوری قهقهه میزد! با تأسف سر تکون دادم و رو یکی از صندلی هایی که اونجا بود نشستم تا ولی اون بی توجه به من همی

 اقا خنده هاش تموم بشه!

 

 #بی_گناه  

 129#پارت_

 #نازی 

 

 

 

باالخره خفه شد و چند تا نفس عمیق پشت سر هم کشید و رو به منی که دست به سینه نگاهش میکردم، گفت: ببخشید دست  

 ه یکم غیر طبیعیه تو این سرما گرمت بشه یا شایدم جایی که توش بودی گرم بود! هوم؟  خودم نبود! اخ

 

 یا خدا! پسره ی بی حیا! حاال من چی بگم؟ تک سرفه ای کردم و در جوابش گفتم: نه من واقعا گرممه! 

 

 رادوین: نکنه تب داری؟ پالتو هم نپوشیدی 

 

با تعجب به خودم نگاه کردم... خاک بر سرت مهسان! همچین ذوق کردی که ممکنه ببینیش پالتو هم یادت رفت بپوشی! 

 دختره ی خنگ! 

 

 ده گفتم: عه نه بابا تب کجا بود، اخه من یکم گرماییم گرمم میشه دیگه! با خن

 

 سرشو تکون داد و با اشاره به جعبه ی روی میز گفت: نمیخوای ببینی توش چیه؟ 

 



 _چرا چرا االن میبینم! 

 

هول کرده بودم و دیگه جدی داشت گرمم میشد! رفتم پشت میز وایسادم و جعبه رو باز کردم که یهو یه چیز سفت خورد تو  

 دماغم و جعبه از دستم افتاد! اخ بلندی گفتم و چند قدم عقب رفتم! 

 

 دماغم بدجور درد گرفته بود، دستمو روش گذاشته بودم و اخ و اوخ میکردم! 

 

 چی بود؟ اخ دماغم شکست!   _آی آی این دیگه

 

 ست!  با خنده جوابمو داد: دستتو بردار صدات تو دماغی شده، هر چند بامزه

 

با اخم دستمو برداشتم و بهش توپیدم: بامزه عمته! صدای من در هر شرایطی بی نظیره، اینو یادت باشه ها من رو صدام 

 خیلی حساسم حق نداری توهین کنی!  

 

شمامو تو حدقه چرخوندم و نشستم رو صندلی، ارنجمو گذاشتم رو میز و کف دستتم رو پیشونیم! باز منفجر از خنده! چ 

هیچوقت جز یه لبخند ازش ندیدم حاال اینجوری قهقهه میزنه! خدایا خودت بهش رحم کن، هنوز خیلی َجوونه برای دیوونه  

 شدن!  

 

 ونه! دیدم بس نمیکنه داد زدم: ِد خفه خون بگیر نفست باال بیاد دیو

 

در حالی که نفس نفس میزد رو صندلی رو به روم نشست و با صدایی که رگه های خنده به خوبی توش هویدا بود گفت: اخه 

 نوک دماغت قرمز شده، خنده داره خب!  

 



با چشمای گرد با سرعت نور اینه کوچولوی گربه ایم رو از تو کیفم دراوردم و با تعجب به خودم توش نگاه کردم! وای نوک 

 دماغم مثل دماغ دلقک ها قرمز شده بود! 

 

در حالی که لب پایینمو اویزون کرده بودم اینه رو گذاشتم رو پام و نگاهش کردم! با خواست بزنه زیر خنده که انگشت  

 م رو جلوش گرفتم و گفت: بخدا اگه باز بخواهی بخندی میرم و پشت سرمم نگاه نمیکنم، گفته باشم! اشاره

 

 ت خنده دار شده ها با این لب و لوچه اویزونت!  _باشه باشه اروم باش نمیخندم! ولی واقعا قیافه

 

لب و لوچه اویزونت!)صاف نشستم و با چهره   ت خنده دار شده ها با ایندهنمو کج کردم و با لحن مسخره ای گفتم: قیافه

 جدی ادامه دادم( اصال بگو ببینم چی تو اون جعبه بود؟  

 

 رفت جعبه اورد و دوباره جلوم نشست و در حالی که به سمتم گرفته بودش گفت: خودت ببین! 

 

 از دستش گرفتم

وش بود نگاه کردم! این خورده تو دماغ من؟ یا خداااا! با چشمای گرد به مشت اسباب بازی که دستکش بوکس پالستیکی ر 

 چرا خون دماغ نشدم؟ یه لحظه حس کردم مشت اهنین خورد بهما! ال هللا اله هللا! چه چیزا داره این پسر! 

 

 #بی_گناه  

 130#پارت_

 #نازی 

 

 

 



 با شنیدن صداش سرمو بلند کرد و نگاهش کردم 

 

 ایمون بهت گفتم تالفی میکنم، اینم تالفی!  رادوین: اون شب که سگ انداختین تو مجلس عروسی همس 

 

من: فکرشم نمیکردم اینکارو کنی، واقعا ذهنت از مستانه هم فعال تره! راستی اون بهم گفت تو دو بار خواستی خودکشی  

 کنی! این یعنی چی؟ 

 

 ذاره و ناامیدم کنه!  رادوین: همچین چیزی نیست من هیچوقت اینکارو نمیکنم چون چیزی وجود نداره که روی من تأثیر ب

 

 یه تای ابروم رو باال دادم و گفتم: یعنی نقطه ضعف هم نداری؟  

 

 رادوین: نقطه ضعف من مادرم بود که دیگه نیست! 

 

 من: متأسفم، خدا بیامرزدش!  

 

 سرشو تکون داد و گفت: راستی حاال آشتی هستیم دیگه؟ 

 

 من: ما که قهر نبودیم

 

 رادوین: شنیدم برای اینکه این یه ماه بهت زنگ نزدم و کالً غیبم زده ازم دلخور بودی! 

 

 من: نه بابا من فقط... فقط یکم ناراحت بودم وگرنه قهر نبودم! 

 



 رادوین: باشه حاال نوبت کادوی واقعِی! 

 

گرفت سمتم! از دستش گرفتم و با تعجب نگاهش کردم که رفت سمت میز و از زیرش یه جعبه از زیرش بیرون کشید و 

 بازش کردم 

 با دیدن ست جواهر که قیمتش کِم کم بیست میلیون میشد دهنم باز موند! 

 باورم نمیشد رادوین همچین چیزی برام خریده.... درسته باید یه جوری از دلم در میاورد اما تا این حد دیگه زیادی بود! 

 

 

داد زدم: برای چی بهش گفتی ازش ناراحتم هان؟ اخه تو خواهر منی یا بالشت دیگه ای به سمت مستانه پرت کردم و 

 جاسوسم؟

 

شون خوردن به دیوار چون  بهش مجال حرف زدن ندادم و چند تا بالشت دیگه پشت سر هم به سمتش پرت کرد که همه

 مستانه خاجالی داد! 

 

 م و خواستم پرت کنم سمتش که جیغش متوقفم کرد!نه انگار بالشت تأثیر نداره، گلدون بزرگی که روی میز بود رو برداشت

ش رو جلوش گرفت و گفت: دیوونه شدی؟ میدونی اگه اینو بزنی بهم جاخالی میدم اونوقت میخوره به دیوار و  انگشت اشاره

 میشکنه اونوقت مامان از خودت گلدون میسازه! میدونی که؟

 

 #بی_گناه  

 131#پارت_

 #نازی 

 

 



 

دستم همونطور رو هوا مونده بود که مامان از پله ها اومد پایین و با دیدن ما در اون وضعیت با تعجب گفت: چیکار میکنین 

 شما؟ صداتون تا هفت محله اونور تر میره، دختر باید یکم سنگین باشه! 

 

شو به سمت میز گرفت و گفت: هی ارهیهو نگاهش به گلدون تو دستم افتاد... هنگ کرد... با تعجب زل زد بهم بعد انگشت اش 

 هی اونو بذار سر جاش! اروم... خیلی اروم و با احتیاط بذارش!  

 

 طبق حرفش با احتیاط گلدون رو گذاشتم رو میز و گفتم: گذاشتم دیگه گذاشتم مامان جون اروم باش!  

 

 ست! انگشتشو پایین اورد و گفت: دیگه دست بهش نمیزنیدا! عتیقه 

 

 ش از جلومون رد شد و رفت تو اشپزخونه! رو به مستانه توپیدم: همش تقصیر توئه!  بعد این حرف

 

مستانه: وا؟ من چه تقصیر؟ به رادوین گفتم اما برای تو که بد نشد، همش بخاطر خودت بود. االنم که فهمیدی پسره برات 

 ارزش زیادی قائله!

 

 میگه دوست جونیم ولو شدم رو مبل و نالیدم: ارزش کجا بود بابا؟

 

 سریع نشست کنارم و گفت: چی چی؟ دوست جونی دیگه چیه؟ تعریف کن ببینم چی شد اصالً؟

 

با بی میلی اتفاقاتی که تو هتل افتاد رو خالصه وار براش تعریف کردم! حاال عکس العمل مستانه... لباشو رو هم فشار میداد  

 زود جلو خودشو میگیره، از شدت خنده مثل گوجه فرهنگی قرمز شده بود!تا نزنه زیر خنده، از چشماش معلوم بود داره به 

 



 من: خو بخند دیگه چرا خودتو خفه میکنی! 

 

زد زیر خنده و بریده بریده گفت:اخه...گر...گرما؟ خیلی....خیلی خنگی....بخدا....رسماًبه....بهش...گفتی....بغ...بغلت گرممه! 

 وای....وای خدا جون!

 

 

میدونستم چه گندی زدم اما کاریش نمیشد کرد...این ضرب المثل "لعنت به دهانی که بی موقع باز شد" واسه حاِل االِن  خودم 

 من ساخته شده انگار! 

 

 دست یه سینه به جلو زل زدم تا مستانه خنده هاشو بکنه! از حرص لبمو میجویدم! 

 

گیر کردم! رادوینی که من میشناسم تو صد سال دیگه دستم  خب دست خودم نبود یهو یه چرتی پروندم حاال عین خر تو گل 

م میکنه! رادوین بس نبود یه مستانه هم گفتم اونم به رامسین میگه قشنگ لشکری دستم میندازن! یادم باشه  میندازه و مسخره

انه هم نمیشه اعتماد  م کار بکشم تا وضعم این نشه! دیگه به مستاز این به بعد قبل از زر زدن یکم از اون خاک تو جمجمه

 کرد!  

 

باالخره خنده هاش تموم شد و با چند نفس عمیق تنفسش رو منظم کرد و گفت: حاال دور از شوخی تو واقعی خنگیا! به 

نظرت رادوین ادمیه که برای یه دختر انقدر هزینه کنه و همچین کادویی براش بخره؟ فکر کردی انقدر بیکاره بشینه تو هتل 

 تو بیایی ببینی لبخند بزنی؟ به نظرت  کسیه که با همه بگو بخند داشته باشه و سر به سرشون بذاره؟  گلبرگ بریزه تا

 

با قیافه پوکر جوابشو دادم: نه خب هیچوقت از این کارا برای کسی نمیکنه! تو این مدت خوب شناختمتش ولی االن نتیجه این 

 بحث چیه؟

 



 خنگ،خنگ،خنگ، میمون خنگ، نمیگیری که! با دست زد وسط پیشونیش و زیر لب نالید: 
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یهو سرشو بلند کرد و خیره در چشمام گفت: ِد خره عاشقته! چرا نَمیفهمی تو؟ اون روز که تو دستشویی دراز به دراز افتاده 

 بودی، داد زد گفت عاشق مهسانم!  

 

 

ئنم االن انتظار داشت تعجب کنم،چشمام گرد بشه،دهنم باز بمونه، داد بزنم با قیافه کامالً حنثٰی نگاهش زل زدم بهش! مطم

 بپرسم "چی؟"اما هیچکدوم از این کارا رو نکردم! فقط خیلی عادی نگاهش میکردم.

 

 دستشو جلو صورتم تکون داد و گفت: هووی الو؟

 

م! منم عاشقشم ولی...ولی اون بهم گفت فقط  اهی کشیدم و سرمو پایین انداختم و گفتم: اون روز خودم همه حرفاتونو شنید

دوستمه، حتی یه بار نسبتمون رو ازش پرسیدم که عصبانی شد خیلی وحشتناک شده بود رگ های گردنش همه برجسته شده 

 بودن، چشماش مثل این گرگینه ها قرمز شده بود! گفت من فقط دوستشم امروز هم گفت دوست جونیم! این یعنی.... 

 

 حرفم: این یعنی دوستت داره ولی غرورش اجازه نمیده اعتراف کنه!پرید وسط 

 



 زبونمو رو لبم کشیدم و جواب دادم: نه، اون اگه دوستم داشت یه ماه بی خبرم نمیذاشت! 

 

ی  مهسان، رادوین اصالً در شرایط خوبی نبوده، اقای پناهی سکته قلبی کرده دکترا گفتن باید زودتر عمل پیوند انجام بده وقت_

تو بیمارستان بود یه روز که رامسین میره اتاقش میبینه در حال سکته کردنه، االن با اینکه عمل انجام شده اما مثل یه تیکه  

 گوشت افتاده رو تختش، نه میتونه حرف بزنه، نه تکون بخوره! 

 

 ت غیر منتظره میوفته! با بُهت نگاهش کردم! باورم نمیشد! اقای پناهی؟ وای خدا جون...چقدر این چند وقت اتفاقا

 

با دیدن چهره متعجبم ادامه داد: رادوین و رامسین درگیر کارای شرکت بودن واسه پدرشون پرستار گرفتن االن رادوین  

رئیس شرکته و رامسینم گاهی یه سر میزنه! واقعا شرایط خوبی نبود بهش حق بده نتونه باهات وقت بگذرونه! به هر حال 

 ت میداد! اونم داشت پدرشو از دس 

 

 جمله اخرش رو با پوزخند گفت! یعنی بهش حق بدم؟ انقدر سرش شلوغ بوده که وقت نکرده یه زنگ بهم بزنه؟  

 

کالفه دستامو تو موهام کشیدم و از جام بلند شدم، دست به وایسادم و گفتم: نمیدونم گیج شدم مستانه! این همه اتفاق، این همه  

ست! دیگه مثل قبل یه زندگی آروم نداریم، نمیدونم این همه اتفاق چرا برای ی بهم ریختهبیمارستان رفتن، واقعا اوضاع خیل

 ما میوفته! 
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نمیشه خواهرم  مستانه: به قول رامسین "وارد شرکت پناهی شدی اونوقت انتظار داری روزت اروم و بی دردسر شب بشه؟" 

 موم شده! باید قبول کنی دوران ارامش ت

 

 من: اخه من چیکار کنم حاال؟

 

 مستانه: مگه نمیگی عاشقشی؟ 

 

 من: خب 

 

 دستش رو روی مبل کوبید و گفت: پس بیا بشین بهت بگم چیکار کنی

 

کنارش نشستم و زل زدم بهش، نفس عمیقی کشید و به حرف اومد: رادوین مغروره و به این راحتی اعتراف نمیکنه، تو هم  

 بخاطر غرورت نمیتونی حستو بهش بگی. پس یه راه داریم اونم اینکه کاری کنی رادوین خودش بیاد بگه عاشقته! 

 

 دقیقا چطوری اینکارو بکنم؟  _

 

توجهی! بهش محل نذار، طوری وانمود کن که انگار برات یه دوست کامالً معمولیه! به جان خودم  _بی توجهی عزیزم بی

 به یه ماه نرسیده وا میده!  

 

 به زمین خیره شدم و با تکون دادن خفیف سرم لبخند مرموزی زدم! 

 

 



بعدش بهونه های مثل "نشنیدم،  از اون روز بی توجه هام نسبت به رادوین شروع شد... هر وقت زنگ میزد جواب نمیدادم و

 گوشیم سایلنت بود، بیرون بودم،" میاوردم، وقت هایی هم که جواب میدادم خیلی سرد و کوتاه حرف میزدم!  

 

 باید میفهمید دلیل کارام چیه... باید خودش متوجه میشد.  

 د باشم براش! خسته شده بودم از اینکه دوست معمولیش باشم... اون برای من معمولی نبود منم نبای

 

نمیدونم این غرور بیخودش چیه این وسط... خو تو که دوستم داری بیا بگو و خودتو و منو خالص کن دیگه، این دوست 

 جونی گفتا و سوسول بازیا چیه اخه؟ 

 

دیگه   ای کاش خودم میتونستم بهش بگم اما نمیشه.... اگه بگم ممکنه مثل اون روز عصبانی بشه و اگه حق نداری برداشت

 ای از رفتارام بکنی من فقط دوستتم! 

 

 اون که خودش احساسشو جلوی همه به زبون اورده باید تو چشمام نگاه کنه و بگه! 
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 شخص سوم***



 

 

 

 به امپول در دستش خیره شد... تردید داشت اما سرکوبش میکرد... او انتخاب کرده بود و باید پایش می ایستاد! 

 

نفس عمیقی کشید و وارد اتاق شد... پدرش همچون یک تکه گوشت روی تخت افتاده بود! او دل رحم بود اما نه در برابر این  

 مرد!  

 

 ! به نام عشق به پدر و به رسم انتقام از همان پدر! قبلش می تپید درون سینه، مملو از کینه

 

به سمت تخت رفت و مشغول چک کردن ِسرم. شد... سرمی با محتویات سفید... آمپول را باال اورد و مقابل چشمانش نگه 

 داشت... آمپولی که پر بود اژ محتویات سبز رنگ!  

 

ندی زد و امپول را جلوی پیرمرد گرفت! اشک پر چشمان  پیرمرد از گوشه چشم با التماس نگاهش کرد... رامسین نیشخ

 پدرش حلقه زد 

 

رامسین با نهایت سنگدلی گفت: اینو میبینی؟ سبزه، درد زاست! قراره خیلی درد بکشی اقای راستین پناهی! این زهر کم کم 

عی از دنیا میری! البته طبیعی  تو همه نقاط بدنت پخش میشه و اخرشم وارد قلبت میشه و.... و اونوقت تو یه مرگ کامال طبی

 فقط دیِد مردم نه من و خودت! 

 

 و در یک حرکت امپول را با فشار در سرم خالی کرد! در کسری از ثانیه محتویات سفیدش به سبز رنگ باخت!  

 



کار هایی  رامسین با لبخند به شاهکارش خیره شد... گویی دیوانه شده بود... کار هایش دست خودش نبود... او هرگز چنین 

 نمیکرد... اون دلرحم بود... شوخ بود... بذله گو بود! 

 

( �😐�چه کسی فکرش را میکرد رامسینی که ازارش به یک مورچه هم نمیرسد )اذیت هاش به مستانه رو فاکتور میگیریم

 روزی قاتل پدر خود شود؟ قطعاً هیچکس!  

 

 _چه غلطی میکنی تو؟ 

 

با شنیدن صدای برادرش برگشت سمتش... رادوین با چهره ای غضبناک در چارچوب در ایستاده بود... چند تار مویش روی  

پیشانی اش ریخته بود، گویی که انگار مدت هاست شانه نخورده اند... لباس هایش چروک شده بود، گویی که انگار مدت 

 هاست اتو نشده اند! 

 

هر دو آشفته بودند! چه کسی باعث این آشفتگی شده بود؟ چه کسی این دو برابر را دیوانه  ظاهر رادوین و ذهن رامسین،

کرده بود؟ به راستی دو خواهر چه بالیی بر ذهن قلب دو برادر اورده بودند؟ خواهر هایی که روحشان هم خبر ندارد چه  

 کرده اند با دو دل عاشق! 
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هول میکرد.. به تته پته می افتاد اما در کمال تعجب با خونسردی گفت: دارم کار نیم تموم تو رو تموم میکنم!  رامسین باید 

یادته دو سال پیش داشتی زیر مشت و لگد هات میکشتیش؟ اون روز موفق نشدی چون من نذاشتم اما امروز خودم کار رو 

 ن گرفت( تموم میکنم با این )امپول را باال اورد و مقابل رادوی

 

 رادوین امپول را از دستش گرفت و با دقت نگاهش کرد! زهر بود... زهِر جان... زهر مرگ!  

 

رادوین که سنگدل بود و دلش هرگز با پدرش صاف نمیشد، با خونسردی امپول را روی عسلی کنار تخت گذاشت و گفت:  

ی موفقیت میکنم و همچنین بگم که دردسر درد نکن! دخالت نمیکنم چون دکتر نیستم و چیزی سر درنمیارم، اما برات ارزو

 بیصدا تمومش کن

 

رامسین با لبخند سر تکان داد و رادوین از اتاق خارج شد... پدرشان با چشمان اشکی نگاهش به رو به بود... اشک هایش از 

مان بود از همه بدی هایی گوشه چشمش ُسر میخوردند اما قلب چرکین رامسین به رحم نمی امد! پدرشان غمگین بود... پشی

 چه در حق پسر ها و مادرشان کرده بود! رامسین داشت به بدترین شکل ممکن تاوان پس می گرفت!  

 

امپول را سلطل اشغال گوشه اتاق انداخت و با لبخند مرموزی خارج شد... از دیدن اشک های پیرمرد خوشحال بود... دلش  

 کستر نمیشد!  خنک شده بود اما ان اتش کینه اش هرگز خا

 

 ی تراس گذاشته بود و به جلو نگاه میکرد!  به سمت تراس رفت... رادوین انجا بود، پست به رامسین دو دستش را روی میله

 

 رامسین روی صندلِی فلزی بست و گفت: دلت براش نمیسوزه؟ 

 

تقاص پس بده، یادته یه روز مامان مثل رادوین بدون آنکه برگردد و نگاهش کند، در همان حال جواب داد: به هیچ وجه! باید 

 االِن خودش رو تخت افتاده بود؟ اون موقع حتی یه نگاه هم بهش نمیکرد! 



 

رامسین: االن ماییم که بهش نگاه نمیکنیم! اون موقع بچه بودم نمیفهمیدم انتقام چیه، تقاص چیه، درد چیه، رنج چیه، چون  

 مامان از همه نظر بی نیازمون کرده بود، ما خوشحال بودیم، میخندیدیم و از درد مادرمون خبر نداشتیم! 

 

ما بزرگ بشینم... به تاوان دل مادرمون که شکست دل ها رو رادوین روی صندلی رو به رویش نشست و گفت: و حاال 

 میشکنیم!  

 

 رامسین: و اولیشم دل بیمار پدرمونه! 

 

 هر دو لبخندی بهم زدند! 

 رادوین خدمتکار را صدا زد و گفت برایشان شیر قهون بیاورد... در این هوای سرد میچسبید!  

 

روب زیبا و در عین حال غم انگیر خورشید، مشغول خوردن شیر قهوه خدمتکار شیر قهوه ها را اورد و هر دو خیره به غ

 هایشان شدند!  

 

 رامسین یه جرعه دیگر نوشید و با کشیدن زبانش بر لب هایش، گفت: راستی با مهسان چطور پیش میری؟ اوضاع مرتبه؟ 

 

گذاشت و سرش را در دستانش گرفت   در کسری از ثانیه همه حس های رادوین پرید، با چهره پوکر لیوان قهوه را روی میز 

 و زیر لب جواب داد: افتضاح!
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 رامسین با خنده پرسید: چرا؟ چی شده؟ 

 

 رادوین: دیگه مثل قبل نیست، حس میکنم ازم خسته شده، یکی دیگه رو داره. بهم بی تفاوته!  

 

 رامسین سرش را با تأسف تکان داد و زیر لب نوچ نوچی کرد!  

 

 رامسین: یعنی خاک بر اون سرت! هنوز نفهمیدی دختره داره اینکارا رو میکنه تا بهش اعتراف کنی؟ 

 

 رادوین با تعجب نگاهش کرد و گفت: یعنی چی؟ چه اعترافی؟ 

 

رامسین: احمق جون دختره داره خودشو میکشه تا تو بری بگی عاشقشی! اون روز که تو خونشون داد زدی عاشق مهسانم،  

 مهسان شنید!  

 

 رادوین: چی میگی؟ من بهش گفتم فقط دوستشم!  

 

انتظار داری   رامسین: و اونم باور کرد! به همین سادگی! کارایی که تو برای مهسان میکنی هیچ کس برای دوستش نمیکنه،

 باور کنه؟ خنگ که نیست میفهمه بهش حس داری باور کن اونم دوستت داره ولی اون یه دختره، نمیتونه اعتراف کنه!  

 

 رادوین: خب یعنی االن اگه من حسمو بهش بگم نه نمیگه؟  

 



مید! ِد معلومه که نمیگه برو  رامسین: ای خدا یه ساعته داره واسه دیوار کری میخونم، کالغ های تو اسمون فهمیدن این نفه

 اعتراف کن!

 

 رادوین اهی کشید و خیره به کالغی که باالی سرشان پرواز میکرد گفت: حالل زاده به این میگن، تا اسمش اومد پیداش شد!  

 

 رامسین با خنده بلند شد و گفت: به نظرم اینجا اعتراف نکن، تو جتلمنی یه سورپرایز براش اماده کن!  

 

 اخم گفت: یعنی مثل تو نصف شبی تو پارک سوار اسب سفید منتظر دختره بمونم؟ منظورت اینه؟  رادوین با

 

 رامسین زد زیر خنده و میان خنده هایش گفت: معلومه که نه! یه فکر دیگه بکن

 

 و وارد خانه شد!  

اونوقت عشقومو ببین! به جای  رادوین با اخم لیوان قهوه را برداشت و با خود گفت: ملت عاشق میشن، ما هم عاشق شدیم 

 اینکه بیاد ور دلم بشینه داره ناز میکنه برام! اوس کریم )خدا( قربونت برم خودت یه فکری برای حال زارم بکن!  

 

 اهی کشید و مشغول خوردن شیر قهوه اش شد! 
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 مستانه***

 

 

 با سینی شربت وارد پذیرایی شدم و به نرگس خانم و مامان تعارف کردم!  

نرگس خانم یه لیوان برداشت و رو به مامان گفت: وای مریم جون خیلی وقته میخوام بگما ولی همش یادم میره، ببخش 

رزم بود! گفتم که ی خدابیامتوروخدا به عروسی دعوتتون نکردیم اخه مال خودمون نبود که، عروسِی پسِر دختر عمه

 ناراحت نشی عزیزم 

 

شربتی که داشتم میخوردم پرید تو گلوم و شروع کردم سرفه کردن! مامان با نگرانی زد پشتم ضربه زد! دستمو به نشونه  

 "بسه" باال اوردم تا دیگه نزنه! حاضرم قسم بخورم اگه یکی دیگه میزد قطع نخاع میشدم!  

 

 لیوان اب دستم داد، خوردمش حالم که جا اومد با لبخند گفتم: خب ایشاهلل خوشبخت بشن!   چند تا نفس عمیق کشیدم، مامان یه

 

 نرگس خانم: ایشاهلل دخترم ولی من نگرانم اخه تو عروسیشون یه اتفاق بد افتاد! 

 

 مامان: وا؟ چه اتفاقی عزیزم؟ 

 

نزنم زیر خنده! نرگس خانم زبونشو رو لبش کشید و من که میدونستم میخواد چی بگه، لب پایینم رو الی دندون گرفتم تا یهو 

گفت: واال نمیدونم چی شد، یهو یه سگ از اسمون افتاد رو سر مادر عروس! زن بیچاره هم به سگ الرژی داشت داد و  

  هوار راه انداخت، اخ اخ ابروریزی شد بیا و ببین زن گنده وسط مهمونا باال پایین میپرید و سگه هم رو سرش بود! اخر 

 همونجا از حال رفت 



 

مامان هینی کشید و لبشو گزید! من که نگم براتون به معنای واقعی مثل گوجه فرهنگی از خنده قرمز شده بودم، شونه هام  

 میلرزید از خنده و دلمم درد گرفته بود! 

 

 بوده!  نرگس خانم سرشو با ناراحتی تکون داد و ادامه داد: اره واال معلوم نیست کار کدوم دیوانه ای 

 

 مامان: خب بعدش چی شد؟ 

 

وات؟ مامان منم فکر کرده نرگس خانم داره قصه میگه ها! خب بعدش چی شد یعنی چی االن؟ دمت گرم، الحق که مامان  

 خودمی!  

 

نرگس خانم: بعدش زنه رو بردیم تو خونه کلی به صورتش اب پاشیدیم تا بهوش اومد، وای عروس با اون ارایشش باال سر  

مادرش های و های گریه میکرد، کل ارایشش بهم ریخته بود، خالصه کسی ندید سگه کجا رفت تا اینکه سر سفره عقد  

 نش و پاشو گاز میگیره!  عروس میخواست بله بگه سگه پیداش میشه و میره تو دام

 

دیگه آشکارا زدم زیر خنده! اصال نمیتونستم جلوی خودمو بگیرم! ایول بابا ایول! عجب شاهکاری.... ما اینیم دیگه... اخ  

 رامسین من فدات بشم که به موقع سگو اوردی!  

 

 اونم سرخ شده بود از خنده!  دلمو گرفته بود و قهقهه میزدم، اشک تو چشمام جمع شده بود! به مامان نگاه کردم که 

 ش و گفت: بخند مریم جون بخند!  نرگس خانم زد تو شونه

 

 هر دو تاشون زدن زیر خنده! 
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 میون خنده بریده بریده گفتم: خ.. خب.. بع.. بعدش.. چی.. شد؟ 

 

عروسو با لباس عروسش بردیم بیمارستان، دکترا   ش رو کمتر کرد و گفت:نرگس خانم با خنده تا نفس عمیق شدت خنده

داشتن از تعجب شاخ در میاوردن! پرستارا تا داستانو شنیدن تو کل بیمارستان پخش کردن، وای وای همه چپ چپ نگامون 

 میکردن ابرومون رفت!  

 

 از بس خندیده بودم دل درد گرفته بودم! باورم نمیشد کارمون به همچین چیزایی ختم بشه!  

مان و نرگس خانم رو تنها گذاشتم و رفتم اتاقمون! مهسان ناراحت و غم زده رو تخت نشسته بود... از پشت بغلش کردم و ما

 گفتم: اجِی من چرا ناراحته؟ 

 

 انگار منتظر همین حرفم که زد زیر گریه! 

تأثیری روم نذاشت! عوضش با کالفگی ش هیچ االن باید ناراحت بشم بگم وای چی شده عشقم، چرا گریه میکنی ولی گریه

 چشمامو تو حدقه چرخوندم و گفتم: باز رادوین پشمک بازی در اورده؟ 

 

 با گریه دماغشو باال کشید و گفت: راد... رادوین.. اصل.. اصالً براش مهم نیست!  

 



رین مغزه که هنوز نفهمیده دلیل  با خنده هیستریکی گردنمو یه دور چرخوندم و گفتم: مهسان، خواهرم، اون رادوین انقدر شی

بی تفاوتی هات چیه! توام که چی بگم؟ یه اشاره نمیکنی بهش، به اونم حق بده رفتارت جوریه که مگس دور و برت نمیپلکه 

 رادوین دیگه خر کی باشه!  

 

 باید چیکار کنم!  داد زد: همش تقصیر توئه! میگی بی تفاوت باش بعد میگی رفتارت اشتباهه! ِد بنال ببینم کن دقیقاً 

 

 دستاشو تو دستام گرفتم و با لبخند گفت: هیس نفس عمیق... نفس عمیق بکش خواهرم! 

 

 چند تا نفس عمیق پشت سر هم کشید و بهم زل زد!  

 

 من: حاال عین ادم بدون فین فین کردن بگو ببینم دقیقاً چطور باهات رفتار میکنی؟

 

خیلی سرد باهاش حرف میزدم، میتونستم جا خوردنش رو حس کنم با اینکه خیلی مهسان: خب اون اوال وقتی زنگ میزد 

برام ناراحت کننده بود اما با فکر به اینکه به زودی بهم اعتراف میکنه ادامه میدادم! بعد یه هفته دیگه کال جواب تلفن هاشو  

دیگه کاری نکرد تا اینکه دیشب زنگ زد گفت  ام میداد ولی وقتی دید جواب نمیدم و خیلی باهاش سردم اونمندادم، اولش پی

داره میره مهمونی و میخواد من همراهش باشم، منم خسته شده بودم از این نقش بازی کردن دوست داشتم زودتر اعتراف  

کر  کنه دیشب بهش گفتم )مکث کرد( گفتم من با تو هیجا نمیام دست از سرم بردار )دوباره زد زیر گریه و ادامه داد( فکر.. ف

 کردم... این... اینجوری... زودتر.. اعت.. اعتراف... میک... میکنه )هق هقش شدت گرفت( 

 

 با چشمای گرد و دهن باز گفتم: فاعک یو بیبی! 
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 باورم نمیشد... مهسان همه چیز رو خراب کرده بود... بدتر از این میشه؟ نه نمیشه! 

اهنماییش کنم تا همه گند هایی که زده رو پاک کنه! ای خدا منم بخاطر این دو تا اوزگل از کار و زندگی  حاال باید بشینم ر 

 افتادم! 

 

 نفس عمیقی کشیدم و با خونسردی گفتم: خیله خب اروم باش، درسته همه چیزو به فاک دادی اما میشه درستش کرد!  

 

 چشماش برق زد و با امید نگاهم کرد که با حرفم زدم تو پرش!  

 

 من: ولی االن چیزی به ذهنم نمیرسه بزار فکر کنم فردا بهت میگم! 

 

 عین الستیک پنچر شد و دوباره زد زیر گریه!  

 

 من: ای بابا میگم اروم باش، قول میدم تا شما دو تا نخاله رو بهم نرسوندم بیخیال نشم! حله؟ 

و تکون داد و رفت زیر پتو... صدای هق هق ریزش رو مخم بود... اهی کشیدم و با برداشتن گوشیم از اتاق اومدم  سرش 

 بیرون... مامان داشت با تلفن صحبت میکرد و حواسش بهم نبود، بل پنجه پا مثل گربه، اروم و بیصدا رفتم تو حیاط! 

 

 سه بوق صداش رو شنیدم  شماره رامسین رو گرفتم و گوشیو گذاشتم رو گوشم، بعد

 

 رامسین: جانم عشقم؟ 



 

 من: رامسین باید هر چه زودتر مهسان و رادوینو به عقد هم در بیاریم! 

 

 با تعجب گفت: چی؟ منظورت چیه؟ 

 

 من: بابا این مهسان مخمو خورد حسابی گند زده! تا وقتی اینارو بهم نرسونیم رنگ ارامش نمیبینیم!  

 

 ظه صبر کن ببینم! احیاناً منظورت از به عقد هم دراوردن این نیست که... رامسین: هی هی یه لح

 

 پریدم وسط حرفش: دقیقا منظورم همینه 

 

 

 

 رامسین قفل رو به در زد و دست به کمر گفت: خب اینم از این 

 

 من: حاال باید منتظر بمونیم تا بیدار بشن

 

 ست؟ من برادر خودمو دزدیدم! بچگونهرامسین: مستانه فکر نمیکنی کارمون یکم... خب یکم 

 

یا قیافه پوکر جوابشو دادم: خو منم خواهرمو دزدیدم! درضمن نیت ما خیره...یعنی هم خیره هم مجبور بودیم، اگه اینارو  

 نیاوردیم اینجا با کاراشون دیوانه مون میکردن!

 

 سرشو به چپ و راست تکون داد و گفت: هی بگی نگی گیره هاشون ضعیفه! 



 

 ری تکون دادم و هر دو رفتیم نشستیم رو تخته سنگ ها! تو این هوای گرگ و میش یه چای میسچبید!  س 

 

مطمئنم االن میخواهید بدونین اینجا کجاست و ما چرا رو تخته سنگ نشستم و ماجرای دزدیدن چیه؟ خب جونم براتون بگه 

 که... 
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که بعد اینکه کلی با رامسین درمورد نقشه حرف زدم تماس رو قطع کردم و رفتم تو خونه، مامان  بله جونم براتون بگه 

 تلفنش تموم شده بود و داشت چپ چپ نگام میکرد!

 

ی مهسان رو هضم نکردی و ممکنه منم از خونه بیرون فدات بشم من قول میدم بهت بگم اما فعال نمیتونم چون هنوز قضیه  

 بخش میدونم کار درست نیست، قول دادم پنهون کاری نکنم اما جداً نمیشه!کنی! خدا جون تو ب

 

یه لبخند ژکوند تحویلش دادم و رفتم باال...مهسان هنوز داشت زیر پتو عر میزد...پتو رو از روش کشیدم و گفتم: اه پاشو 

 م کردین! توام، دیوونه 

 

 کم داشتن که اونم به حمد خدا اتفاق افتاد!  با دلخوری روشو کرد اونور! یعنی االن فقط ناز کردن اینو 

 

 شونه اس باال انداختم و نشستم رو تخت.  



 طبق نقشه باید منتظر رامسین باشم تا داروی خوب اور برام بیاره! 

 

م رو به عمل برسونم! الحق که فکرام بکره...مطمئنم هیچکس تا حاال نتونسته مثل من باشه...واال هووف مشتاقم زودتر نقشه

 مخ که نیست من دارم!  

باید تو تاریخ ثبت بشه! شک ندارم  یکی از نوادگان پری خان خانم هستم )پری خان خانم دختر شاه طهماسب یکم یه زن زیبا 

 ( ��و حیله گر 

 

باالخره بعد بیست دقیقه رامسین مسیج داد... پاورچین پاورچین رفتم پایین... مامانو تو سالن ندیدم، فرصت رو غنیمت شمرده  

م رو  و سریع رفتم تو حیاط.... در رو باز کردم، رامسین با دیدنم از ماشینش پیاده شد اومد جلوم وایساد و خیلی یهویی گونه 

 بوسید! 

 

 با اخم گفتم: وای نکن خدایی نکرده یکی میبینه!  

 

 رامسین: ببینن کار بدی که نکردم، فقط عشقمو بوسیدم! 

 

 یه حس خوبی بهم دست داد اما به روم نیاوردم و با همون اخم گفتم: اوردیش؟ 

 

 رامسین: اره 

 

 یه قوطی کوچیک از جیبش دراورد و بهم داد، با لبخند خبیثی نگاهش کردم 

 

 ین: مراقب باش، خیلی کم بریز این دارو گاو رو هم از میخوابونه!  رامس 

 



 لبخندم وسیع تر شد و گفتم: همینو میخواستم 

 

ش رو بوسیدم و بدون اینکه فرصت حرف یا کاری سری تکون داد و خواست بره که خیلی یهویی رو پنجه پا وایسادم و گونه 

 ش تکیه دادم! رو بهش بدم سریع رفتم داخل و در رو بستم و به

 

 صداش از پشت در به گوشم رسید: ما بازم همدیگه رو میبینیم مستانه خانم! 

 

 با خنده گفتم: ایشاال تا دیدار مجدد! 
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 ذهنم نمیرسیدبا یه لبخند گل و گشاد رفتم اشپزخونه تا یه چیزی پیدا کنم دار رو توش بریزم بدم به مهسان، اما هیچی به 

 مهسان جونشو برای شکالت میداد ولی تو یخچال نبود، اه اینم شانس منه دیگه! باید بهش شکالت و ابمیوه میدادم!

لواشک و چیپس و کلی هله و هوله دیگه تو کابینت بود اما مهسان معتقده این چیزا غیر بهداشتِی و نباید بخوره! فقط شکالت 

 از نظرش بهداشتیه!  

 

گی شالمو سرم کردم و رفتم بقالی اقا حسین که سه کوچه پایین تر از خونه مون بود. اخ مهسان امیدوارم عمو غالم  با کالف

 رضا )آبل مرغون( بگیری که بخاطرت مجبور شدم این همه راه برم! ای خدا! 

 



بردم گذاشتمشون رو میز  کردن و لیموناد درست کردم و دارو رو توش ریختم و شکالت ها رو هم کنارشون گذاشتم و پاپ

جلوی تلویزیون و مهسان رو هم صدا زدم بیاد یه فیلم ببینیم، بیشعور نمیومد که! مثل بچه هایی شده بود که بهونه مادرشون 

رو میگیرن و میگن تا مامانم نیاد غذا نمیخورم، تنها فرق مهسان با اون بچه ها این بود که به جای مادرش بهونه رادوین رو 

 میگرفت!

 

خالصه با کلی قول های الکی دادن و گفتن اینکه تا شب رادوینو میارم پیشت اوردمش پایین! نشستیم جلو تلویزیون و فیلم  

م که تا حاال صد بار دیده بودمش رو گذاشتم که صدای مهسان در اومد: اه بازم این فیلم؟ باور کن از بس که  مورد عالقه

 دیدمش همه دیالوگ هاشو حفظ شدم!

 

 سن مبل رو روی پاهام گذاشتم و ارنج هامو هم روش گذاشتم و گفتم: زر نزن فیلم به این خوبی! کو

 

 مهسان: عالقه خاصی به گرگینه داری نه؟

 

 کردن تو دهنم گذاشتم و گفتم: اره این پسره تو فیلم اگه واقعاً گرگینه بود خیلی جذاب میشد! یه پاپ

 

 رت صد و هشتاد درجه برمیگرده!مهسان: یه عکس بدون گریم ازش ببین نظ

 

ست خودم درستش  من: انقدر به کراش من گیر نده، ببین برات شکالت خریدم بخور دیگه اون لیمونادم بخور خیلی خوشمزه

 کردم! 

 

شونه ای باال انداخت و یه شکالت گذاشت تو دهنش و مشغول خوردن شد، منم چون میدونستم همه رو میخوره بیخیال 

 یلم شدم، اخ که من چقدر این فیلمو دوست دارم! مشغول دیدن ف

 



انقدر غرق فیلم شده بودم که نمیدونستم که به کل از مهسان غافل شدم! وقتی صفحه تلویزیون سیاه شد کش و قوسی به بدنم 

 ی بلند باال به مهسان نگاه کردمدادم و با یه خمیازه

 

 شت! این که خوابه! 

 اخجون اخجون! 

 نقشه گرفت!
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 ش رو خورده بود! بعله دیگه داروی خواب اور طعم خوبی بهش داده! یه نگاه به لیوان لیموناد کردم، تا اخرین قطره

 

زنگ زدم به رامسین اونم گفت تو قهوه رادوین دارو ریخته و االنم مثل خرس خوابیده و عمراً بیدار بشه، قرار شد رامسین 

 و و من مهسان رو ببریم به جایی که رامسین ادرسش رو برام فرستاد.  رادوین ر 

 

 اول رفتم سراغ مامان تا مطمئن بشم متوجه ما نمیشه که دیدم خوابیده، اخ من فدای مادر زحمت کش و مهربون خودم بشم!  

 

تا ماشین؟ وزنش اندازه گاوه  مانتوی مهسانو تنش کرده و شالش هم دور سرش پیچیدم تا نیوفته! اوممم حاال چطوری ببرمش 

 نمیتونم بلندش کنم که!  

 



فقط یه راه مونده بود... کمک گرفتن از آیلین! اون تنها کسی بود که تو هم موضوعاتی میشد رو کمکش حساب کرد.... البته 

 قبل اینکه بهمون خیانت کنه!  

 ید با اینکه دلم ازش پر بود اما اون لحظه هیچ فکر دیگه ای به ذهنم نمیرس 

 

در نهایت بهش زنگ زدم که بعد سه بوق یه صدای گرفته و تو دماغی تو گوشم پیچید که گفت: مشترک مورد نظر خاموش  

 می... 

 

 پریدم وسط حرفش: صداتو تو دماغی کردی فکر میکنی نمیشناسم؟ 

 

نالید: مستانه خواهش میکنم منو ببخش میدونم کارم اشتباه بود اما منم گیر کرده بودم، رادوین و رامسین منو گذاشتن رو 

 صندلی دورم رژه میرفتن و ادای بازپرس هارو در میاوردن! کم مونده بود دست و پاهامو ببندن!  

 

 فراموش کردم و اشتیم!  خندم گرفت ولی سعی کردم خودمو کنترل کنم تا فکر نکنه کارشو 

 

 با تک سرفه ای صدامو صاف کردم و گفتم: اگه االن بیایی اینجا و یه کار خیر کمکم کنی میبخشمت!  

 

 آیلین: نخیر اصال قهر بمون، من دیگه تو کارای خیر تو یکی شرکت نمیکنم!  

 

لبمو گزیدم تا نزنم زیر خنده، با صدایی که رگه های خنده توش مشخص بود گفتم: مثل اینکه از هیچی خبر نداریا! این دفعه  

 کارم واقعاً خیره! باید دو تا عاشق خنگ رو بهم برسونم! 

 

 با شک زمزمه کرد: مهسان و رادوین؟ 

 



 من: زدی وسط خال! زود باش دیگه بیا خونه ما

 

 ه باشه اومدمآیلین: باش 

 

 ی مرگ من بود!گوشیو قطع کردم و به مهسان خیره شدم...تو خواب عجیب مظلوم میشد اما تو بیداری فرشته

 

میدونم کارم درست نیست اما اشتباه هم نیست! این دو تا همدیگه رو دوست دارن ولی بخاطر غرور بیخودشون لب از لب  

! حاال که ایما این همه دست دست میکنن چه اشکال داره ما اینارو بهم باز نمیکنن، تازه مخ من و رامسینو هم خوردن

برسونیم؟ فاصله هاشونو کم کنیم؟ حقیقت هارو براشون رو کنیم؟ کمکشون کنیم بهم برسن؟ نذاریم غرورشون ضربه بخوره؟  

 چه اشکال داره؟ معلومه هیچی!  

 

ارم دوتا نفهم...اهم یعنی دو تا عاشق رو بهم میرسونم، البته به  در نتیجه بنده یه ادم کامال خیرخواه و با منطق هستم که د

 کمک رامسین و...آیلین!
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 باالخره آیلین اومد و بی سر و صدا مهسان رو برداشتیم بردیم تو ماشین! 

 اخ خدا! اخ کمرم! چه سنگین بود نمیدونستم!  

 



رامسین برام لوکیشن محل مورد نظر رو فرستاد، تعجب کردم چون بیرون شهر بود! آیلین خواست باهام بیاد ولی مخالفت 

 کردم، هنوز دلم باهاش صاف نشده بود! 

 

هم هماهنگ کردم که اگه مادرم زنگ زد بگه   یه یادداشت برای مامان گذاشتم که میرم خونه مهدیس تا نگران نشه، با مهدیس

خونه اونام، البته بهش نگفتم دارم چه غلطی میکنم فقط گفتم با دوست پسرم قرار دارم! مهدیس هم که پایه این کارا سریع 

 گفت برو خیالت تخت! 

 

 بعد از ظهر بود ۳:٠٠ت خالصه وقتی همه هماهنگی ها رو انجام دادم سوار ماشین شدم و به سمت بیرون شهر روندم، ساع

 

 از شهر خارج شدم اما جایی که رامسین در نظر داشت خیلی دورتر بود! یه منطقه پرت! 

 

با حرس به رانندگی ادامه دادم که باالخره بعد چهل و پنج دقیقه رسیدم، رامسین زودتر از من رسیده بود ماشینش رو دیدم که 

 جلوی یه کلبه پارک بود.  

 

چقدر این کلبه به نظرم آشناست!  وعععععع! خدا جون! این همونیه که هشت ماه پیش بعد مهمونی تو خونه   اِ وایسا ببینم!

 آیلین، پسرا اوردنمون اینجا! 

 

حرص سراسر وجودمو در بر گرفت! متنفر بودم از اینجا... جایی که باعث شد خواهرم شش ماه رو تخت بیمارستان بیوفته!  

 ردن تا حد مرگ ترسیدم... قسم میخورم هیچوقت تو زندگیم اندازه اون شب نترسیده بودم!  اون شبی که اینجا ولمون ک

 

با فرو رفتنم تو یه جای گرم منی که حواسم نبود رسماً قبض روح شدم و یه جیغ خفه کشیدم که صدای رامسینو کنار گوشم 

 شنیدم: گفته بودم ما بازم همدیگه رو میبینیم مستانه خانم!  

 



ی دراکوال از پشت بغلم کرده! منم که خیلی دلم میخواست... خو چیه بخاطر مشکالتی که هی پشت سر هم  یدم پسرهتازه فهم

پیش میاد فرصت یه عزیزم گفتن هم نداشتیم! مطمئن بودم هیچکس ما رو اونجا نمیبینه پس ساکت موندم! یکم منو تو بغلش 

 سمت ماشین!   م ازم جدا شد و رفتنگه داشت بعد با بوسیدن شقیقه 

 

 مهسانو رو دستاش بلند کرد و برد سمت کلبه، رو بهم گفت: درو باز کن

 

 سریع در کلبه رو باز کردم و مهسان به بغل رفت داخل، منم پشت سرش رفتم 

 

م  با وارد شدنم دهنم اندازه غار باز موند! کلبه خیلی خوشگل تر از اونی بود چه تصور میکردم... سه تا پنجره داشت، برا

 عجیب بود اون شد چطور ندیدمشون؟ 

 

ی متوسط به رنگ سفید و سرمه ای که روش کلی گلبرگ های بنفش ریخته بود وسط اتاق بود، یه شومینه  یه تخت با اندازه

هم سمت راست تخت قرار داشت که دو تا صندلی چوبی رو به روش بودن، یه کمد که شش تا کشو داشت و به رنگ عسلی  

ین گلبرگ های بنفش و قرمز ریخته شده بود و شمع های  و جنسش از چوب بود هم سمت چپ تخت قرار داشت. رو زم

 کوچیکی هم رو میز و شومینه بود! در یک کالم "محشر" شده بود! 

 

 رامسین مهسانو گذاشت رو تخت و گفت: من میرم رادوینو بیارم

 

 من: چرا زودتر نیاوردی؟ 

 

 رامسین: منتظر بودم شما بیایید

 

 بعد این حرفش رفت بیرون.  



 مد رفتم و دونه دونه کشو ها رو باز کردم پنج تای اولی خالی بود اما تو اخریشون...... به سمت ک
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 ی شیرین عقل! اخه من چی بگم؟ نه خدا من چی بگم؟ پسره

 

 یه قرآن و یه اسلحه و یه کتاب تو کشو بودن! اخه قران و اسلحه؟ این دو تا کنار هم یعنی چی؟ 

 

رامسین در حالی که رادوینو کول کرده بود وارد شد، رو تخت کنار مهسان گذاشتش و پتو رو روی هر دوتاشون کشید و 

 گفت: اخیش! غول کول میکردم انقدر سنگین نمیشد!  

 

 خندیدم و گفتم: میگم... این قران و اسلحه چین و کتاب چین اینجا؟ 

 

 بیا بریم االناست که بیدار بشن رامسین: اونا.. هیچی مال خیلی وقت پیشه

 

 بیخیال شونه ای باال انداختم و هر دو رفتیم بیرون و رامسین در کلبه رو قفل کرد!  

 

 بعله اینم از این... االن در خدمت شما رو تخته سنگ ها نشستیم!  

 



 با قرار گرفتن یه لیوان بزرگ جلو صورتم به خودم اومدم و سرمو بلند کردم

 رامسین با گوشه چشم به لیوان اشاره کرد و گفت: چاییه، تو این هوا میچسبه 

 

عین چی ذوق کردم و لیوانو از دستش گرفتم! به به فکر همه جاشم کرده... چایی... تزئینات داخل کلبه... الحق که عشق  

 خودمه! 

 

کشیدنم از سوزشش! اخه چای خیلی داغ بود   یه جرعه از چای رو خوردم که مساوی شد با افتادن لیوان رو شلوارم و جیغ

 از دستم افتاد!  

 

 سریع بلند شدم و ای ای کنان باال پایین میپریدم! اخ خدا مردم... سوختم... ای خدا ببین چالق شدم...

 

 رامسین از جاش بلند شد و بازو هامو گرفت و گفت: اروم باش االن خوب میشه 

 

 با اشک نالیدم: پام... پام.... سوختم.. آی! 

 

 با خنده نشوندم رو تخته سنگ و رفت سمت ماشینش، هه! نکنه االنم میخواد خمیر دندون بیاره؟ 

 

 بعد چند دقیقه در حالی که یه پماد دستش بود برگشت و گفت: شلوارتو بزن باال! 

 

 ه از این کارا که نمیکنم! شیرین عقل چه فکری کرده با خودش؟ هن؟ چی؟ چه غلطی کنم؟ چشم و گوش بسته نیستم اما دیگ

 

وقتی تعجبو دید گفت: ببین پات سوخته و حتما ورم میکنه باید این پماد )به پماد تو دستش اشاره کرد( رو بزنی رو جای  

 سوخته، باشه؟ 



 

 مم میکنی! با اخم بهش توپیدم: ببینم تو چه فکری کردی با خودت؟ تعارف نداشته باشی لخت

 

 با خنده جواب داد: باشه باشه خودت بمال من میرم تو ماشین 

 

 پماد رو دستم داد و خنده کنان رفت سمت ماشینش، رو اب بخندی! 

 

 پام جای بدی سوخته بود... دقیقا رون پام واسه همین نتونستم نزدم باال! 

 

 یه نگاه به پماد کردم یه نگاه به پام... بمالم؟ نمالم؟ نه بابا نمال همینم وسط بیابون برهوت شلوارتو دربیاری!  

 

 فتم مالیدمیکم از پماد رو پشت تخته سنگ ریختم تا رامسین شک نکنه، بعد ده دقیقه صداش زدم و گ

 

 یهو دستمو گرفت و بو کشید و با اخم گفت: پس چرا دستات بوی پماد نمیده؟  
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 هول کرده از سؤالش با ِمن ِمن جواب دادم: آ... نه...یعنی.. چیز.. چیزه.. پماد... پماد بو..  

 



 و به کلبه نگاه کردیم که صدا از اونجا بود!  با صدای داد بلندی که شنیدیم حرف تو دهنم ماسید و هر د

 

 اوس کریم قربونت برم نجاتم دادی! برای اولین بار از شنیدن صدای مهسان خوشحال شدم!  

 

هر دو با خنده رفتیم کنار پنجره وایسادیم و نگاهشون کردیم، هر دو شون رو تخت نشسته بودن و خیره در صورت همدیگه 

 از ته دل داد میزدن!  

 

 اختیار زدم زیر خنده... وای مثل این فیلما شده بود! رامسین هم دلشو گرفته بود و میخندید!   بی

 

یهو داد و بیداد هاشون قطع شد و با چشمای گرد و دهن باز زل زدن بهمون! ما دو تا هم خفه شدیم و رامسین گفت: پنجره 

 رو باز کن 

 

 داد زد: من چرا اینجام؟ میدونم همش زیر سر توئه، بگو اینجا کجاست؟ رادوین سریع مثل فشنگ پرید پنجره رو باز کرد و 

 

قبل اینکه رامسین فرصت جواب دادن پیدا کنه مهسان سریع اومد کنار رادوین وایساد و گفت: بیشعور چی تو اون لیموناد 

 ریختی؟ زیاد از حد خوشمزه بود! 

 

م به پشت سرشون اشاره کردم  ینجا تا بهم اعتراف کنید )با انگشت اشارهمن: اروم، اروم باشید. نیت ما خیره شما رو اوردیم ا

 و ادامه دادم( ببینید حتی یه مکان رمانتیک براتون اماده کردیم!  

 

 حاال قیافه هر دو تاشون شده بود شبیه عالمت سؤال )؟( 

 

 مهسان: دقیقاً چیو اعتراف کنیم؟ 



 

 دیگه!  تم از دست دادی؟ عشقتونو من: نکنه حافظه

 

 مهسان و رادوین: هان؟ 

 

رامسین: درد، ما که میدونیم عاشق همید ولی غرورتون نمیذاره به زبون بیارید. مخ ما رو هم خوردید! ِد اعتراف کنید بریم  

 پی زندگیمون! 

 

 هر دو تاشون مثل خنگ ها بهم نگاه کردن و همزمان گفتن: تو جداً عاشق منی؟ 
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با کف دست محکم زدم وسط پیشونیم! خنگای خدا رو ببین! اوس کریم جان من بگو عقل اینا رو چجوری خلق کردی؟ نه 

 واقعا چجوری؟ 

 

 مهسان سرشو پایین انداخت و اروم گفت: خب من.... 

 

با صدای جیغ الستیک ماشین حرف مهسان نصفه موند و هممون با تعجب به ماشین سفید رنگی که تو اون لحظه اصال به  

 مدلش دقت نکردم نگاه کردیم! با صدای جیغ مانندی ترمز کرده بود! 



 

 من: وا؟ کیه این وقت شب اینجا؟ 

 

 رامسین: مستانه برو داخل 

 

 من: چرا؟ 

 

ه که با باز شدن در ماشین و خارج شدن آیلین ازش، خشکش زد! منم چشمام از تعجب گرد شد... یا رامسین خواست جواب بد

 خلل خالق! اینجا چیکار میکنه این وقت شب؟ 

 

 رادوین که تا اون لحظه ساکت بود گفت: تو اینجا چیکار میکنی؟ 

 

ردم!)رو به من ادامه داد( چیه؟ انتظار که نداشتی مثل  آیلین: ای بابا، همتون یجوری رفتار میکنید  انگار ارث باباتون رو خو

م؟ نه عامو از این خبرا نیست، نمیتونین منو از سر خودتون وا بکنید!  این بچه هاب حرف گوش کن بگم چشم و برم خونه

 تعقیبت کردم

 

 من: تو... تو چیکار کردی؟ 

 

 ذاشت بیخیال بشم! آیلین: الحمدهللا کر هم شدی! تعقیبت کردم بابا، حس فضولیم ن

 

 ت، خودتو تو کارای ما شریک نکنرامسین با خنده هیستریک تو موهاش دست کشید و گفت: آیلین عزیزم برو خونه

 



آیلین دستاشو به کمر زد و حق به جانب گفت: نمیرم، نمیرم، نمیرم، عاقا من نمیرم، اومدم شما چهار تا عاشق دلخسته رو به  

 عقد هم دربیارم!  

 

 ما چهار تا با صدای بلند: چـــــــی؟؟؟! 

 

 آیلین رو یه ماشینش داد زد: پیدا کردی؟ بیا دیگه عروس دوماد ها منتظرن! 

 

وس دوماد؟ کی تو ماشینه اصال؟ فکر کنم بچه خل شده با ماشین حرف میزنه! اوس کریم رحم کن بهش با هن؟ چیشد؟ عر 

 اینکه سنش باالست اما خیلی َجوون میزنه! آرزو ها داره!  

 

 رامسین با دهن باز به خودش و من اشاره کرد و گفت: عروس دوماد ماییم؟ 

 

 با دهن باز تر سرمو تکون دادم.  

همین لحظه یه اقایی که لباس آخوند ها رو پوشیده بود با یه کتاب گنده تو دستش از ماشین اومد بیرون، رو به رومون وایساد  

 و با لبخند گفت: بهتون تبریک میگم، عشقتون پایدار! بریم تا صیغه محرمیت رو بخونم 
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 مسین داد زد: چی میگی اقا؟ صیغه محرمیت چیه؟ اصال تو هستی؟ را



 

و اون مرد با کمال ارامش و خونسردی جواب داد: بنده عاقدم، خانم شعبانی )آیلین( گفتن باهاشون بیام اینجا و بین دو زوج  

 صیغه محرمیت بخونم! و صیغه محرمیت یه جور دعا هست که با خوندش دو نفر بهم محرم میشن!  

 

ت صیغه بخون عامو! این آیلین مخش تاب داره شما که عاقد و عاقل این جماعتی  مهسان با حرص داد زد: برو واسه عمه

 چرا دنبالش راه افتادی؟ 

 

 عاقد: خانم محترم لطفاً ادب رو رعایت کنید، خب دیگه عروس دوماد کجان؟ 

 

 اون دو تا محرم کن!   آیلین به مهسان و رادوین اشاره کرد و گفت: بریم داخل اول

 

و خودش با عاقد رفتن سمت در کلبه، من و رامسین بهم دیگه نگاه معنا داری انداختیم و با لبخند های شیطانی سر تکون 

دادیم! دقیقا همینو میخواستیم، این دو تا که عاشق همن، مطمئنم حسشون انقدر قویه که همدیگه رو ول نکنن پس دلیلی برای  

 بذار محرم بشن عشقشون محکم تر هم میشه!   مانع شدن نیست!

 

 صدای آیلین اومد: هوی بیا این درو باز کن

 

رامسین در کلبه رو باز کرد و هر دو وارد شدیم. مهسان به سمتم هجوم اورد و که افتادم رو زمین و خودشم روم! بدون  

 اینکه بهم فرصت تکون خوردن بده شروع کرد به کشیدن موهام از رو شال!  

 

جیغ کشیدم و خواستم از زیرش در بیام که نذاشت و شالمو از سرم کند و انداخت جلو پای رامسین و با داد و بیداد شروع 

 کرد به کشیدن موهام، حاال من صورتشو چنگ میزدم تا ول کنه ولی اون هر لحظه وحشی تر میشد!  

 



رادوین و رامسین اومدن دوتایی از پشت گرفتنش و خواستن بکشنش عقب ولی بیشعور موهامو تو دستاش گرفته بود که با  

 کشیده شدنش موهای منم کشیده بود و جیغ بلندی کشیدم!  

 

 اشکم از درد در اومده بود و با پاهام جفتک مینداختم ولی ول نمیکرد که! 

 

 و گفت: مهسان لطفاً اروم باش... بیا کنار... مهسانش رادوین دستشو گذاشت رو شونه

 

 رامسین: مهسان بسه... مهسان 

 

مهسان که انگار کر شده بود و حرفاشونو نمیشنید داد زد: من میدونم با تو چیکار کنم، احمق، خائن، منو چیز خور میکنی؟ 

 هان؟ 

 

 چنگی به دماغش زدم و با گریه مالیدم: اخ.. ولم کن... آی!  

 

 روم افتاد کنارم که بی معطلی زانوم رو زدم تو شکمش که "اخ" بسیار بلندی گفت و دستاش موهامو ول کرد!   از 

 

 رادوین سریع نشست کنارش و دست گذاشت رو بازوش و گفت: مهسان خوبی؟ چی شد؟ 

 

موهام و گفت: مستانه  بعد به من نگاه کرد که حال نداشتم چشمامو باز کنم، رامسین باال سرم نشست و دست گذاشت رو

 خوبی عزیزم؟ 

 



بی حال تر از اونی بودم که بتونم جوابشونو بدم... تمام مغز و استخونم درد میکرد... اخ اخ پوست سرم گز گژ میکرد... ای 

.. ای... خدا بگم چیکارت نکنه مهسان که کشتی منو... یعنی اگه من زنده برگشتم خونه دیگه هیچوقت از این نقشه نمیکشم.

 نقشه که هیچ دیگه یه کلمه هم دوروغ نمیگم... قول میدم اوس کریم فقط یه این دفعه رو رحم کن... 

 

 رامسین دست انداخت زیر زانو و کتفم، بلندم کرد و خیره به صورتم گفت: مستانه حرف بزن، چت شده؟ کجات درد میکنه؟ 

 

ل این همه موهامو کشید اونوقت تو میپرسی کجات درد میکنه؟  لعنتی خاک بر سر اونی که به این مدرک پزشکی داد! خنگو

 خب معلومه سرم! 

 

 #بی_گناه  

 148#پارت_

 #نازی 

 

 

 

 اخمامو کشیدم تو هم که سرم تیر کشید... اخ ارومی از بین لب هام خارج شد و بعدش همه جا از دیدم تار شد.... 

 

 

 شخص سوم***

 

وقتی جوابی نشنید، جسم بی جانش را روی تخت گذاشت و رو به رادوین گفت: برو   رامسین با نگرانی مستانه را صدا زد و

 جعبه کمک های اولیه ای که تو ماشینم هست رو بیار 

 



رادوین مردد نگاهی به چهره رنگ پریده مهسان کرد و از کلبه خارج شد... رامسین سریع مهسان را بغل کرد و روی تخت  

خود را به دیوار سینه اش می کوبید... دو خواهر چشمانشان را بسته بودند و ارام نفس  کنار مستانه گذاشت... قبلش محکم

می کشیدند... می دانست فقط بخاطر ضعف بدن بی هوش شده اند اما نگرانِی بی جایی به جانش افتاده بود که خود نیز دلیلش 

 را نمی دانست!  

 

 چیز نرمال بود اما اندکی از نگرانِی رامسین کم نشد  دست روی پیشانی مستانه گذاشت و نبضش را گرفت... همه

 

صدای آیلین توجه اش را جلب کرد که خیره به صفحه گوشی اش گفت: عجب فیلمی گرفتم، گیس و گیس کشی دو قلویی! به 

 جان خودم ببشتر از دو میلیون الیک میخوره!  

 

 رت کرد سمت دیواز که شیشه اش پودر شد!  رامسین با عصبانیت به سمتش رفت و گوشی اش را از دستش گرفت و پ

 

آیلین شوکه به گوشی نگاه کرد و خواست چیزی بگوید که رامسین عصبی داد زد: همین االن با این یارو )به عاقد اشاره  

 کرد( گورتونو از اینجا گم میکنید! شنیدی؟  

 

سرد گفت: اوالً من جایی نمیرم، دوماً اینی که آیلین که با همه اخالقیات رامسین و رادوین اشنایی کامل داشت، خیلی خون

 میگی یارو اسم داره یکم مؤدب باش بچه و سوماً من تا شماها رو به عقد هم در نیازم هیچ هیجا نمیرم، فهمیدی؟ 

 

 رامسین: آیلین رو اعصاب من رژه نرو، یاال برو تو ماشینت جلو چشمم نباش

 

 فش گوش دهد، عصبانیت این دو برابر همیشه به جاهای باریک ختم میشد! آیلین می دانست در این سرایط باید به حر 

 

 با حرص رو به عاقد گفت: تو چرا خشکت زده اونجا؟ بیا بریم تو ماشین



 

 عاقد هم که از این وضع پیش امده متعجب و نگران بود سر تکان داد و پشت سر  آیلین، از کلبه خارج شذ 

 

 #بی_گناه 

 149#پارت_

 #نازی

 

 

 

رادوین با جعبه کمک های اولیه برگشت... رامسین زخم های صورت مهسان را که جای ناخن های مستانه بود، چسب زخم  

 زد و برای هر دو آب قند درست کرد و جرعه جرعه در دهانشان ریخت

 

ر جایش نشست  مستانه چند سرفه کوتاه کرد و سپس چشم هایش را باز کرد، با دیدن دو چشم عسلی مماس با صورتش سیخ س 

 که باعث شد سرش به سر رامسین بخورد و هر دو از درد برخورد سر هایشان اخ بگویند! 

 

رادوین با تأسف سر تکان داد و لیوان اب قند را به لب های مهسان نزدیک که ناگهان مهسان خشک شده سر جایش نشست  

 که باعث شد لیوان روی زمین بیوفتد و تکه تکه شود!  

 

 من کجام؟ چیشده؟ مهسان: وای 

 

 مستانه خیره به خواهرش گفت: جداً یادت نمیاد؟

 

 مهسان: نه، مگه چی شده؟ اینجا کجاست؟ 



 

قبل اینکه مستانه جواب بدهد مهسان چشمش به رادوین خورد و ناگهان با ذوق وصف نشدنی دست دور گردنش انداخت و  

 بغلش کرد!  

 

و ناگهانی مهسان خشک شان زده بود و رادوین.... رادوین با چشم هایی گرد   شدهمستانه و رامسین از این حرکت پیش بینی ن

 شده همچون یک مجسمه سر جایش ایستاد بود و تالشی برای در آغوش گرفتن مهسان نمیکرد!  

 

  او هم تعجب کرده بود... هر سه نفر متعجب بودند... مهسان که از رادوین دلخور بود، دلیل این بغل کردنش چیست؟

 

مهسان که دید رادوین عکس العملی نشان نمیدهد از او فاصله گرفت و همانطور که روی تخت نشسته بود سرش را پایین 

 انداخت و گفت: من... من متأسفم، یه لحظه نفهمیدم چم شد! دست خودم نبود معذرت میخوام

 

براش گفتن نداشت. فقط سرش را تکان داد و زیر لب  رادوین نمی دانست چه بگوید... گویی زبانش بند آمده بود... حرفی 

 گفت: مهم نیست

 

 و از کلبه خارج شد.  

سیگار، تنها چیزی که در این شرایط آرامش میکرد... پاکت سیگارش را از جیب شلوار لی مشکی رنگش بیرون کشید و  

 یک نخ سیگار گوشه لبش گذاشت... با فندک مشکی براقش روشنش کرد و پک محکی زد!  

 

سیگار را بین انگشت شصت و سبابه اش گرفت و دودش را از دهانش خارج شد... دود جلوی صورتش پخش شد و باعث  

 تار شدن دیدش شد... 

 



ی نامعلوم چه میشود... نمی دانست با  عصبانی بود! هم از دست خودش هم از دست مهسان! نمی دانست آخر این رابطه

 زبان بیاورد... مهسان چه کند...چگونه حسش را به 

 

ی خوبی نبودم برات اما... اما توام هیچوقت کم لطفی نکردی و همیشه هوامو داشتی پس  با خود گفت: اوس کریم میدونم بنده 

این دفعه رو هم پشتم باش! برای اولین بار تو زندگیم میخوام از غرورم بگذرم و فداش کنم، فدای حسی که بهش میگن 

 یوونگی! اوس کریم نذار انتخابم اشتباه از آب در بیادعشق، اما من بهش میگم د

 

 با این افکار سیگارش را روی زمین انداخت و به سمت کلبه راه افتاد

 

 #بی_گناه  

 150#پارت_

 #نازی 

 

 

 

 وارد کلبه شد و خیره به رامسین گفت: بهتره برگردیم شهر

 

 دختر ها هر دو از جا پریدن و گفتند: اره اره بریم 

 

 از این هماهنگی آنها خنده اش گرفت اما با یک لبخند محو جلوی خودش را گرفت   رادوین

 مستانه شالش را مرتب کرد و مهسان همانطور که با تعجب روی صورتش دست میکشید گفت: اینا چیه رو صورتم؟ 

 

 مستانه: چسب زخم، شاهکار منه!  



 

 شاهکاری؟ من چم شده؟ چرا صورتم زخمی شده؟ ابرو های مهسان باال پرید و پرسید: منظورت چیه؟ چه 

 

 مستانه: یکی یکی، عجله نداریم که! تو ماشین همه سؤاالتو جواب میدم

 

 مهسان سری تکان داد و با گرفتن دست مستانه از کلبه خارج شد و به سمت ماشین شان رفتند

 شین پشت فرمون، سرم درد میکنهمستانه که هنوز هم سرش کماکم تیر میکشید رو یه خواهرش گفت: مهسی تو ب

 

مهسان سری تکان داد و هر دو سوار ماشین شدند... مهسان استارت زد اما ماشین حرکت نکرد... با تعجب باز هم استارت  

 زد اما الستیک های ماشین انگار از کار افتاده بودند حرکتی نکردند! 

 

 مستانه: ای خدا تو این شرایط فقط همینو کم داشتیم! 

 

 بعد با عصبانیت پیاده شد و در هم طوری بست که مهسان دو متر پرید هوا!  و 

 مستانه لگد محکمی به الستیک زد و گفت: خدا بگم چیکارت نکنه آیلین!

 

آیلین در ماشین خودش نشسته بود و درمورد راضی کردن پسرا و دخترا با جناب عاقد صحبت میکرد... عاقد بیچاره رنگش 

 ه بود، حق داشت او هیچوقت چنین کار هایی نکرده بود اما حاال... همچون گچ دیوار شد

 

هر کس پایش به شرکت پناه باز شود خواسته یا ناخواسته وارد زندگِی پر فراز و نشیب خانواده پناهی میشود و... جناب عاقد 

 ا پسر ها و پدرشان داشت... هم با آیلین آمده بود و آیلین هم جزئی از خانواده پناهی محسوب میشد و روابط خوبی ب

 

 #بی_گناه  



 151#پارت_

 #نازی 

 

 

 

 پسر ها از کلبه خارج شدند.... با دیدن دختر ها که کالفه کنار ماشین شان ایستاده بودند به سمتشان رفتند

 

 رامسین: چی شده؟ 

 

 مستانه: چهار تا الستیک ماشین پنچره! شک ندارم کار آیلینه

 

 ماشین خودشان رفت و لگدی به الستیک جلویش رفت... پنچر بودرادوین به سمت 

 

 کنار رادوین ایستاد و گفت: مال ما هم پنچره

 

 شبیه اون جایی که هشت ماه پیش توش...  مهسان: حاال چیکار کنیم؟ ببینم اصالً ما اینجا چیکار میکنیم؟ 

 

 ن میدونیم رامسین کالمش را برید: خیله خب نیاز به یادآوری نیست، خودمو

 

 مهسان: و میشه بگی ما اینجا چیکار میکنیم؟ 

 

 ش َکنده شد منم تو چرا یادت نمیاد؟ مستانه با تعجب گفت: ببینم تو واقعاً یادت نمیاد یا خودتو زدس یه نفهمی؟ اون که کله

 



 ش َکنده شد منم" شروع کرد به خندیدن! رامسین با شنیدن "اون که کله

 

 : رو آب بخندی! دوروغ که نمیگممستانه با اخم گفت

 

 مهسان: خواهش میکنم بگید ما چرا اینجاییم چون من واقعا چیزی یادم نمیاد! 

 

رادوین: هیچی بابا این دو تا )به رامسین که هنوز در حال خنده بود و مستانه که دست به کمر و با اخم نگاهش میکرد اشاره 

 دن بعد که بیهوش شدیم اوردنمون اینجا که مثال اعتراف کنیم عاشق همیم!  کرد و ادامه داد( دیوانه ما رو چیز خور کر 

 

چشمان مهسان گرد شد... مستانه لبخند محوی زد... رامسین با کالفگی نفسش را بیرون داد و گفت: خواهش میکنم بیایید بریم  

 داخل صحبت کنیم، ماشینا که پنچره نمیتونیم برگردیم شهر 

 

 #بی_گناه  

 152#پارت_

 نازی #

 

 

 

مهسان که حسابی از شرایط ناراضی بود و حرف های رادوین گیجش کرده بود، با کالفگی داد زد: شماها چقدر خونسردید  

 اخه! یکی درست بهم توضیح بده ببینم.  

 

 ست بیا داخل بهت میگممستانه بازوی خواهرش را گرفت و گفت: موضوع یکم پیچیده 

 



برای چرا چیزی یادش نمی اید... کنجکاو بود زودتر از همه چیز را بشنود...  مهسان با اخم به سمت کلبه رفت. نمی دانست 

حرف های رادوین به شدت شوکه اش کرده بود... او گفت "اعتراف کنیم عاشق همیم" این جمله اش ذهن مهسان را بهم  

 ریخته بود! 

 

 وارد کلبه شدند و هر دو روی تخت نشستند 

 بگو مهسان دست به سینه گفت: خب منتظرم،

 

مستانه کالفه پوفی کشید و شروع کرد به گفتن ماجرا مهسان، هر لحظه ابرو های مهسان باال تر می رفت و چشم هایش گرد  

 تر میشد! 

 

وقتی مستانه گفت آیلین عاقد آورده است مهسان دیگر طاقت نیاورد، بلند شد و با داد گفت: هیچ میفهمی چیکار کردی؟ تو  

 با من بکنی؟ من خواهرتم مستانه اخه تو... تو دیگه چجور آدمی هستی!  چطور تونستی همچین کاری

 

 مستانه بلند شد، سینه به سینه مهسان ایستاد و با اخم گفت: من کار اشتباهی نکردم، مجبور شدم بخاطر خودت!  

 

 ی دیوونه داری میگی صیغه! خودمونو از سر راه که گیر نیاوردیم مهسان: دختره

 

خری گفته آیلین قراره به هدفش برسه؟ دو تا خرس گُنده مثل رامسین و رادوین و دو تا دختر لجباز رو که مستانه: کدوم 

نمیشه همینجوری به عقد هم در آورد!)در موهایش چنگ زد و با نیشخند ادامه داد( نمیدونم آیلین با خودش چی فکر کرده که 

 با عاقد اومده اینجا و ماشینامونو پنچر کرده!

 

 ن نشست روی تخت و با کالفگی گفت: حاال چیکار کنیم؟ مهسا

 



 مستانه: پسرا دارن الستیک زاپاس ها رو جا میندازن، نیم ساعت دیگه میریم

 

 همین لحظه آیلین با عاقد وارد کلبه شد و گفت:  برین اون دوست پسراتونو بیارین تا جناب عاقد کارشونو شروع کنن! 

 

 رو خدا! فکر کردی واقعاً میتونی برامون صیغه بخونی و ما هم عین بز فقط نگاه میکنیم؟   مهسان با اخم گفت: بس کن تو

 

 آیلین: من نمیخونم قشنگم عاقد میخونه، بعله دقیقاً همین فکرو کردم

 

 #بی_گناه  

 153#پارت_

 #نازی 

 

 

 

 مامانم تا االن سکته ناقصه رو زده!مستانه: آیلین لطفاً این بچه بازیا رو تموم کن، باید برگردیم خونه مطمئنم 

 

)رو به عاقد ادامه داد( جناب شما  آیلین: من این حرفا تو َکتم نمیره دارم میرسونمتون بهم، این اَدا اطوارا چیه در میارین؟ 

 مواظب اینا باش من اون دو تا میارم 

 

شد و... در را از بیرون فقل کرد اما دختر ها   عاقد سری تکان داد و آیلین در مقابل چشمان عصبانی دختر ها از کلبه خارج

 متوجه نشدند

 

 آیلین به کلید در دستش نگاه کرد و گفت: خوب شد جیب زدن یاد گرفتما وگرنه حاال حاال ها نمیتونستم کلیدو بهت بیارم! 



 

 نیشخندی زد و به سمت پسر ها که مشغول ور رفتن با الستیک ماشین شان بودند قدم برداشت 

 

ی بزرگی از زیر عبایش در اورد و به سمت دختر گرفت! اما دختر ها نگاهشان به در بود و با خود کلبه عاقد اسلحهداخل 

 می گفتند "نکنه درو قفل کرد!"  

 

مهسان با کالفگی سرش را چرخاند که با دیدن جناب عاقد اسلحه به دست جیغ خفه ای کشید و بازوی مستانه را چنگ زد!  

دهان باز کرد و خواست به مهسان بتوپد که با چشمش به اسلحه و سپس عاقد خورد و دهانش همانطور باز مستانه با اخم 

 ماند! 

 

 مهسان با صدایی لرزان گفت: پ... پدر جان این چه کا... کاریه اخه؟ از ش... شما بعیده! 

 

 عاقد: ساکت، حرف نباشه دخترای چشم سفید!  

 

 ت شوکه بیرون امد و گفت: مگه ما چیکار کردیم پدر جان؟ چشمان مستانه گرد شد، از ان حال 

 

 عاقد: پدر جان و زهر هالهل! من از شما َجوون ترم، چیکار کردینو دیگه خودتون بهتر میدونید 

 

 مهسان: ب.. باور کنید ما چیزی نمیدونیم حداقل من که هیچی نمیدونم، اصال یادم نیست چیشده!  

 

عاقد: دوروغگو های خوبی هستید! یواشکی با دوست پسراتون میایید همچین جاهایی )چشمانش را دور تا دور کلبه چرخاند  

 و ادامه داد( هومم.. شمع، گل! 

 



را جلویش در هوا تکان داد و با لبخند گفت: ببینید پدر جان ما هیچ کار بدی نکردیم فقط   مستانه از جایش بلند شد، دستانش

خواستیم دو تا عاشقو بهم برسونیم، شما دچار سوءتفاهم شدید. اینجا رو برای اعتراف اونا اماده کردیم خیر سرمون خواستیم 

 سورپرایز شون کنیم که... خودمون سوپرایز شدیم!  

 

 بسه من این موها رو تو آسیاب سفید نکردم بچه جون، اینارو به یکی بگو که باور کنه عاقد: بسه 

 

مهسان با اخم گفت: احترامتون واجبه، بزرگترید، علمتون زیاده اما دلیل نمیشه بهتون توهین کنید یا تهمت بزنید، ما هیچ کار  

 خطایی نکردیم همش تقصیر...  

 

 عاقد یک گلوله به سمتش شلیک کرد... هنوز حرف مستانه تمام نشده بود که

 

 #بی_گناه  

 154#پارت_

 #نازی 

 

 

 

بیرون کلبه رادوین و رامسین که با ماشین شان مشغول بودند با شنیدن صدای شلیک گلوله از داخل کلبه، شوکه به یکدیگر 

 نگاه کردند  

 

 رامسین: صدای شلیک اومد

 

 رادوین: از کلبه 



 

 ویدند، رامسین دستش را روی دستگیره گذاشت و پایین کشید اما در باز نشد هر دو با سرعت به سمت کلبه د

 

 رامسین: در چرا قفله؟ 

 

دستش را در جیبش فرو برد تا کلید را در بیاورد اما چیزی در جیبش نبود! چشمانش را روی هم فشار داد و ناگهان مشت  

 این درو محکمی به در کوبید و داد زد: آیلین میدونم داخلی، باز کن 

 

 صدای آیلین از پشت سرشان امد که گفت: من این بیرونم

 

 هر دو با عصبانیت سرشان را چرخاندند که با آیلیِن اسلحه به دست مواجهه شدند!  

 

 رادوین: اون چیه گرفتی دستت، تموم کن این مسخره بازیا رو! 

 

 رید کنار آیلین: حرف که گوش نمیدین، مجبورم از روش های خشن استفاده کنم! ب

 

 رامسین: آیلین اونو بذار کنار خطرناکه! بیا حرف بزنیم.. 

 

 آیلین داد زد: گفتم برید کنار وگرنه شلیک میکنم! 

 

 رادوین: تو هیچ غلطی نمیکنی، اون ماس ماسکو بذار کنار زودتر برگردیم خونه 

 

 و گلوله به در کلبه خورد!  ناگهان آیلین یه گلوله به سمت شان شلیک کرد که پسر ها هر دو عقب پریدند



 

 رامسین داد زد: چیکار میکنی؟ میخوای بکشیمون؟ 

 

 آیلین: ِد شما هم حرف گوش کنید، جلو نیایید میخوام درو باز کن 

 

رادوین مشتی به دیوار کلبه زد و رامسین چنگی در موهایش زد! تا کنون هیچوقت در چنین شرایطی قرار نگرفته بودند و 

 از نظر شان خنده دار و بچگانه بود!  کار های آیلین

 

 آیلین کلید را از جیب شلوار جینش در اورد و در قفل چرخاند که در باز شد 

پسر ها خیلی سریع دو بازوی آیلین را گرفته و او را کنار زده و با شتاب وارد کلبه شدند که با دیدن وضعیت دختر ها  

 خشک شده ایستادند!  

 

مستانه با رنگی پریده و لب هایی لرزان کنار مهسان نشسته بود و تکانش می داد و مهسان هم با چشمانی بسته و چهره ای  

فتاده بود و عاقد هم در حالی که دستانش میلرزید و یک اسلحه کنار پاهایش افتاده بود نگاهشان رنگ پریده روی تخت ا

 میکرد! 

 

 رامسین: چ.. چی شده؟ 

 

مستانه سرش را باال اورد و با ترس بهش نگاه کرد... چشمان رامسین گرد شد... وقتی صدای شلیک را شنید انتظار هر  

 چیزی را داشت جز این.... 

 

 ین چند قدم جلو رفت و با تردید لب زد: م.. مهسان!  رادو

 



 ناگهان دو شئ سرد روی گردن دو برادر نشست و سپس صدای آیلین که گفت: تکون بخورید ُمردید!

 

 #بی_گناه  

 155#پارت_

 #نازی 

 

 

 

 رادوین با عصبانیت سرش را چرخاند که اسلحه از دست آیلین روی زمین افتاد! 

 

 دیگه تمومش کنید رادوین داد زد: بسه

 

و با دو گام بلند خود را به تخت رساند و کنار مهسان نشست... با دیدن چهره رنگ پریده اش نگرانی اش پررنگ تر شد...  

رامسین جلو رفت، روی تخت نشست و دست چپ مهسان را در دست گرفت و نبضش را چک میکرد... کامال نرمال بود... 

 رخاند اما هیچ حراحتی ندید... نگاهش را در سر و صورت مهسان چ 

 

 رامسین: همه نیز نرماله، پس چرا از بیهوشه؟ 

 

 مستانه: غش کرده بابا، منم فکر کردم جدی جدی دار فانی رو وراع گفت! 

 

 ؟ پسر ها با تعجب به مستانه نگاه کردند! رادوین با چشم هایی ریز شده گفت: چرا غش کرد؟ تو چرا رنگت پریده

 



مستانه: عاقده اسلحه کشید رومون، داشتیم قانعش میکردیم بذارتش کنار که یهو َجو گرفتش شلیک کرد، گلوله خورد به دیوار  

 ولی مهسان یهو غش کرد. فکر کنم فکر کرده به اون خورده! 

 

 شدم؟ قبل اینکه پسر ها چیزی بگوید عاقد با شتاب خود را به تخت رساند و گفت: یعنی نمرده؟ من قاتل ن

 

ناگهان رادوین مشت محکمی به صورتش زد که عاقد چند قدم عقب رفت و با بُهت در حالی کخ دستش را روی گونه اش 

 گذاشته بود به رادوین خیره شد!  

 

رادوین با عصبانیت چند قدم جلو رفت، یقه عاقد را گرفت و به عقب هولش داد که محکم به دیوار برخورد کرد و داد بلندی 

 د کشید!  از در 

 

آیلین با جیغ خفه ای دستش را جلوی دهانش گذاشت... مستانه لبخند زد و گفت "خاک بر سرت مهسان که همچین صحنه  

 اکشنی رو از دست دادی" 

 

این بار رامسین جلو رفت و با گرفتن یقه عاقد در صورتش داد زد: تو چه غلطی کردی؟ با چه جرئتی روشون اسلحه  

 کشیدی؟ 

 

 لکنت گفت: م.. من.. نم.. نمدو... عاقد با 

 

قبل اینکه حرفش کامل شود رامسین محکم به زمین کوبیدش و هر دو برادر با مشت و لگد به جانش افتادند... آیلین جیغ می 

کشید و دیگر خبری از لبخند مستانه نبود و با ترس و نگرانی جیغ های خفه می کشید و پسر ها زل زده بود... اما گویی  

ی عاقد می زدند... رگ  انگار هیچکدام متوجه فضای اطرافشان نبودند و ضربه هایشان را هر لحظه محکم تر بر تن کوفته

های گرنشان باد کرده و از چشمانشان خون میبارید... خود نیز دلیل به رفتارشان را نمی دانستند اما عصبانیت تمام  



قد چون روی دختر ها اسلحه کشیده بود.... دختر ها... دختر ها... دختر  وجودشان رل در بر گرفته بود... عصبانیت از عا

هایی که دل و دین دو برادر را برده بودند و قصد باز گرداندنش را نداشتند که هیچ، هر لحظه بیشتر با روح و قلب شان  

 بازی می کردند!

 

 #بی_گناه  

 156#پارت_

 #نازی 

 

 

 

 میره! آیلین داد زد: بسه، بسه دیگه االن می

 

 پسر ها که انگار اصالً صدایش را نشنیدند، گویی در جلد یک دیو فرو رفته بودند و قصد به خود آمدن را هم نداشتند! 

 

رادوین عاقد را که غرق خون زیر پاهایش افتاده بود از یقه گرفته و بلند کرد، خیره در چشمانش گفت: هیچکس، هیچکس 

 حق نداره به مهسان صدمه ای بزنه ولی تو... تو که اینکارو کردی باید تاوانشم پس بدی!  

 

باشد.... تمام تنش درد میکرد... اگر رادوین  چشمان عاقد سیاهی می رفت... بینی اش به شدت درد میکرد، گویی که شکسته 

نگرفته بودش بی شک پخش زمین میشد... زانو هایش یاری اش نمیکرد... دهان پر از خونش را باز کرد و زمزمه وار  

 گفت: م.. من.. ع.. عا.. عاقد.. نی. نیس... 

 

 ! قبل اینکه جمله اش تمام شود چشمانش بسته شد و در دستاش رادوین بیهوش شد



مستانه و آیلین با وحشت به سمت شان رفتند... رادوین انگار تازه به خودش آمده بود با وحشت روی زمین نشست و سر  

 عاقد را در دستانش گرفت و متعجب گفت: چ.. چش شد؟

 

 آیلین زد در سر خودش و گفت: چیکارش کردی دیوونه؟ من جواب پدر مادرشو چی بدم؟ این بچه امانت بود دست من! 

 

هر سه با چشمان گرد نگاهش کرد... آیلین انگار تازه فهمید چه گفته هول کرده خواست حرفش را صحیح کند که رامسین  

زودتر گفت: مستانه زنگ بزن اورژانس این بدبخت بیشتر از نیم ساعت زنده نمیمونه وقتی رفتیم شهر آیلین )خیره شد به  

 میده!   آیلین و ادامه داد(  همه چیزو برامون توضیح

 

مستانه با استرس سریع گوشی اش را از جیبش در اورد و با اورژانس تماس گرفت، پس از چند ثانیه صحبت گوشی را در  

 جیبش گذاشت و گفت: زود خودشونو میرسونن!  

 

 رامسین سر تکان داد و رو به رادوین گفت: آرون بزارش رو تخت زخمای سطحیش رو درمان کنم 

 

 ؟ سترادوین: ز.. زنده

 

مستانه با وحشت نگاهش کرد... آیلین با ترس چند قدم عقب رفت، تمام تنش مور مور میشد... رامسین که وضعیت دختر ها  

 ست فقط بیهوشه! بزارش رو تخترا دید با اخم گفت: معلومه که زنده

 

 زخم هایش شد.   و جعبه کمک های اولیه را برداشت و روی تخت باال سر عاقد نشست و مشغول معاینه و درمان

 

رادوین کالفه در موهایش چنگ زد و از کلبه رفت بیرون... هر دو برادر نمی دانتسند دلیل آن دیوانه بازی شان چه بود...  

 انگار چند دقیقه از خود واقعی شان دور شده و تبدیل به دو ببر وحشی شده بودند... دلیلش چه بود؟ 



 

 غیرت!  

کجا... سال ها پیش با وجدان و غیرت و مردانگی خداحافظی کرده بود... رامسین با تمام پوزخندی زد... او کجا و غیرت 

 دختر بازی هایش هرگز دختری را مجبور به انجام کاری نمیکرد، هنوز وجدان و غیرت داشت اما رادوین... 

 نه این ممکن نبودچطور ممکن است غیرتی که هفت سال خفته بوده انقدر ناگهانی بخاطر یک دختر بیدار شود؟ 

 

رادوین: اوس کریم من که نفهمیدم خودت کمک کن! شیش ساله اسم خودمو گذاشتم بی غیرت اونوقت امشب برای یه دختر با  

م اوس کریم خسته! دیگه  یکی مثل خودم دست به یقه شدم! چرا اینجوری میشه؟ چرا این شب لعنتی تموم نمیشه؟ خسته

 ه سرنوشت چه نقشه ای برام داره! نمیتونم بشینم و ببینم این دفع

 

 #بی_گناه  

 157#پارت_

 #نازی 

 

 

 

 داخل کلبه مستانه با نگرانی کنار خواهرش نشسته بود و به رامسین نگاه میکرد، آیلین هم رفته بود بیرون 

 

 مستانه: رامسین تو یهو چت شد؟ تا حاال هیچوقت اینجوری نمیدمت 

 

 چسب زخم را بر پیشانی عاقد میزد پرسید: مگه چطوری بودم؟ رامسین همانطور که سرش پایین بود و 

 



ت مثل گوجه فرهنگی قرمز شده بود،  مستانه: خب یجوری خیلی ترسناک شده بودی! رگ های گردنت باد کرده بود، کله

 چشمات یجوری شده بود... یجورایی مثل خون آشام ها! حسابی قرمز شده بودن 

 

تکش هایش را در می اورد گفت: خودمم نمیدونم یهو چم شد، یجورایی کنترلم رو از دست  رامسین با خنده همانطور که دس 

 داده بودم دست خودم نبود از دستش )به عاقد نگاه کرد( خیلی عصبانی شدم نتونستم جلوی خودمو بگیرم و... اینجوری شد! 

 

ت: گلوله هاش واقعی نبود یکی به من خورد ولی بعد با چشم و ابرو به زخم های صورت عاقد اشاره کرد، مستانه با خنده گف

 م! میبینی که زنده 

 

 جاییت درد نمیکنه؟  رامسین جعبه را روی کمد گذاشت و با تعجب و نگرانی گفت: چی؟ تیر بهت خورد؟ االن حالت خوبه؟ 

 

 مستانه: نه بابا خوبم چیزیم نشد، این مهسان جنبه نداره شپلق غش کرد تو بغلم! 

 

نار مستانه نشست و با گرفتن دست هایش، خیره در چشمانش گفت: خداروشکر که خوبی! وقتی صدای شلیک رامسین ک

شنیدم یه لحظه نفهمیدم چی شد با سرعتی چه ازم بعید بود خودمو به کلبه رسوندم! خیلی نگران بودم، فکر میکردم اتفاق بدی 

 برات افتاده یا آیلین کار خطرناکی کرده

 

خودت بهتر میدونی آیلین هیچوقت به ما آسیب نمیزنه، حتی گلوله های اسحه هاش هم پالستیکی بودن! نباید  مستانه: رامسین

 انقدر نگران میشدی

 

 رامسین: گفتم که، نفهمیدم چم شد انقدر ترسیده و نگران بودم که اصال به بی آزارِی آیلین فکر نکردم!

 



هیچوقت امشبو یادم نمیره، قطعاً بدترین و صد البته هیجان انگیزترین شب زندگیم مستانه: نگران نباش من کامالً خوبم ولی 

 بود!

 

 رامسین ابروهایش را باال داد و گفت: هیجان انگیز؟

 

مستانه با لبخند سر تکان داد و گفت: اره هیجان انگیز، خب اگه بگم بدترین شب زندگیم بود یکم مزخرف به نظر میرسه اما  

و هیجان انگیز بهتر میشه! میدونی من سعی میکنم تو همه اتفاقات خوب و بد حکمت ها رو پیدا کنم چون   اگه بگم ترسناک

 باور کردم هر چیزی حکمتی داره و بی دلیل نیست، برای فهمیدنش فقط باید بکم دقت کرد 
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 یبینی برام جالبه! ی پر لیوانو م رامسین لبخندی زد و گفت: اینکه همیشه نیمه 

 

 مستانه لبخند مهربانی به رویش زد و در دل گفت: و توام همیشه نیمه خالِی لیوانو میبینی!  

 

 _حداقل در حضور بقیه رعایت کنین! 

 



هر دو با شنیدن صدای مهسان از جا پریدند... مهسان در حالی که دستش را زیر چانه اش گذاشته و آرنجش را چک  

د زیر خنده... مستانه با اخم اب دهانش را قورت داد و گفت: بر خر مگس معرکه لعنت، این همه برات  صورتش کرده بود ز 

 نالیدیم بیدار نشدی حاال دقیقا تو لحظه حساس باید اون چشمای وزغیتو باز میکردی؟  

 

رامسین ریز ریز خندید... عاشق همین اخالق های مستانه بود که در هیچ شرایطی کم نمی اورد... همیشه پررو و طلبکار  

 بود! 

 

مهسان بلند شد ایستاد و گفت: واه واه! خجالتم خوب چیزیه هاا خواهرم این کارا برای خلوت دو نفره ست نه وقتی که یه 

 ابیده!  خرس گنده مثل من کنارتون رو تخت خو

 

خنده ی رامسین صدا دار شد که مستانه با اخم نگاهش کرد، رامسین دستش را به معنی "ببخشید" تکان داد و به خنده اش 

 ادامه داد! 

 

 مستانه: واقعاً که ذهنت انحراف داره مهسان! مگه ما چیکار میکردیم؟ هوم؟ 

 

مهسان لب گزید و زیر چشمی به رامسین که از شدت خنده همچون لبو. شده بود نگاه کرد. به راستی که مستانه خجالت  

 سرش نمیشد.... فقط کافی به یک نفر سالم دهد تا شود رفیق فابریکش! بدون خجالت و رودروایسی!  

 

دختره ی بی حیا تو خجالت نمیکشی جلوی دوست  رامسین دستش را تکان داد و با خنده رفت بیرون. مهسان با اخم گفت: 

 پسرت میگی "مگه ما چیکار میکردیم؟" 

 

مستانه: این دوست پسری که میگی زیر و درشت زندگِی ما رو از بَره! حتی شاهد رانده شدنمون از خونه هم بوده دیگه  

 برای چی خجالت بکشم؟ 



 

و زل بزنید تو چشمای همدیگه و یه لبخند گل و گشاد هم بزارید  مهسان: به هر حال درست نبود جلوی دستای همو بگیرید 

 رو لباتون! 

 

 ی هیستریکی کرد و گفت: نه بابا امکان نداره!  مستانه با تعجب نگاهش کرد، سپس خنده

 

  مهسان با لبخند و ابروهای باال رفته نگاهش کرد که مستانه با چهره ای که بی شباهت شکست خوره های جنگ نبود گفت:

 نگو که همچین فضای شاعرانه ای درست کرده بودیم! 
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مهسان عاقل اندر سفیهانه نگاهش کرد که مستانه فهمید بله واقعا چنین فضای شاعرانه ای ایجاد کرده بودند! لبخند کجی زد و  

 اورژانس ِکی میاد؟ نیم ساعت گذشتا!   به عاقدی که روی تخت بی هوش دراز کشیده بود نگاه کرد و گفت: پس این

 

همین لحظه رامسین وارد کلبه شد و گفت اورژانس آمده... دو نفر عاقد را با برانکارد به داخل ماشین اورژانس بودند و 

رامسین نیز همراهشان شد... آیلین با ماشین خودش، مستانه و مهسان با ماشین خودشان و رادوین با ماشین رامسین پشت  

والنس راه افتادند... بعد دو ساعت رانندگی به بیمارستان شهر رسیدند... رامسین بهشان گفت آنجا کار میکند و باید در آمب

عمل به بقیه پزشک ها کمک کند.... احساس گناه میکرد و میترسید عاقد صدمه جدی دیده باشد.. رادوین هم که حس گناه 



اند... حاال دختر ماندند که پیدا کردن یک جواب قانع کننده برای مادرشان تا کرده بود و پشیمان از کارش گفت همینجا میم

 دلیل این وقت شب خانه رفتناش را توجیح کند!  

 

 مستانه: حاال چی بگیم؟ 

 

 مهسان: نمیدونم ولی هیچ دلیل قانع کننده ای نیست، بایذ حقیقتو بگیم 

 

 انباری آویزونمون کنه، هان؟  اینو میخوای؟  مستانه: که بعدشم از بلند ترین تار موهامون از سقف 

 

مهسان: اون مادرمونه حتما درک میکنه، در ضمن تا ِکی میتونیم به این پنهون کاریا اداوه بدیم؟ باالخره که میفهمه و چه  

 بهتر که از زبون خودمون بشنوه شاید اینجوری کمتر عصبانی بشه!

 

 مستانه: عصبانی چیه؟ اون درجا میکشتمون! 

 

مهسان: پس چیکار کنیم؟ مهدیس و اون دلناز گور به گور شده رفتن شمال نمیشه بگیم پیش اونا بودیم، دوست دیگه ای  

 نداریم که سابقه داشته باشه پیشش بمونیم

 

 دت ش هر چی شد گردن خومستانه اهی کشید و گفت: خیله خب بریم بگیم، ولی نتیجه

 

 مهسان: باشه 

 

 هر دو سوار ماشین شدند و به سمت خانه حرکت کردند 
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 مهسان***

 

رسیدیم خونه... خیلی استرس داشتم... کاش مهدیس و دلناز خونه شون بودن تا بگیم پیش اونا بودیم اما متأسفانه دارن شمال  

 مامان خبر داره از رفتنشون!  خوش میگذرونن و چون مادرامون با هم دوستن

 

 مستانه کلید انداخت و وارد حیاط شدیم... حیاط سرسبزمون و با طراوتمون که همیشه رنگ و بوی زندگی به آدم میده!  

 

 با هر قدمی که به سمت در خونه برمیداشتم قلبم تندتر میزد... نفس عمیقی کشیدم تا بلکه از میزان استرسم کم بشه، اما نشد!  

 

 رد خونه شدیم... همه المپ ها خاموش بود و خونه تو تاریکی عمیقی فرو رفته بود!  وا

 

 نفس آسوده ای کشیدم و گفتم: فکر کنم مامان خوابیده 

 

 مستانه: اینطور به نظر میرسه اما مطمئناً فردا بازخواستمون میکنه! 

 

 مهسان: تا فردا یه بهونه ای پیدا میکنیم حاال بریم بخوابیم 

 



چیزی نگفت و نور گوشیشو انداخت جلومون و  هر دو به سمت پله ها رفتیم، هنوز دو پله بیشتر باال نرفته بودیم که با  

 صدای مامان متوقف شدیم: باالخره اومدید؟ 

 

 خشک شده ایستادم... وای اینکه صدای مامان بود... 

، مستانه نور گوشیشو گرفت سمتش و با بُهت زمزمه کرد:  با چشمای گرد سر چرخوندم که تو اون مامانو پایین پله ها دیدم

 م.. مامان! 

 

 مامان سرشو تکون داد و با اخم خفیفی گفت: بیایید حرف دارم باهاتون

 

 المپ رو روشن کرد و به سمت مبل ها رفت و رو یکیشون نشست  

سمت مبل های قهوه ای رنگ سالن رفت، منم با نگرانی به مستانه نگاه کردم که اونم با استرس شونه ای باال انداخت و به 

 دنبالش رفتم

 

 رو به روی مامان نشستیم و با شرمندگی سرمونو پایین انداختیم!  

کار ما درست نبود... پنهون کاریمون دست نبود.. اون مادرمون بود، شاید اگه میگفتیم درک میکرد... اما ما ترسیدیم و 

 عصبانی میشه... حق هم داره... ساکت موندیم.. مطمئنم وقتی بفهمه خیلی

 

ولی شاید اگه االن از زبون خودمون بشنوه کمتر عصبانی بشه... مطمئن نیستم اما خودش همیشه می گفت "دخترای من اگه 

ست اما قبلش بهم بگید... هر کاری خواستید بکنید اما  دوست داشتید میتونید روزی ترکم کنید، این برام بزرگترین شکنجه

 بگید.. باهام صادق باشید تا منم پشتتون باشم"  قبلش بهم
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حق با مامان بود... باید باهاش صادق باشیم چون اون همیشه باهامون با صداقت رفتار میکنه... هیچوقت بهمون امید الکی  

 نمیده... همیشه رو راسته!  

 

 با صداش به خودم اومدم که گفت: خب منتظرم، بگید تا این وقت شب کجا بودید؟ 

 

 مستانه: خب مامان ما... راستش ما... 

 

 قی کشیدم و با چشمای بسته خیلی یهویی و با تن صدای محکم و بلندی گفتم: مامان ما پیش دوست پسرامون بودیم! نفس عمی

 

 هیچ صدایی از مامان و مستانه بلند نشد... آروم الی پلک هامو باز کردم و سرمو باال گرفتم.  

 نگار گفتم دوست پسر!  مامان با چهره خونسردی نگاهم میکرد که باعث شد تعجبم شد.. انگار نه ا

 

 مستانه: مامان، مهسان داره سر به سرتون میذاره وگرنه ما... 

 

 مامان محکم گفت: ساکت!  

 

و مستانه خفه شد... لعنتی میدونستم نمیتونه حقیقت رو بگه... مستانه جلوی همه ُرک بود و خیلی راحت حقیقت ها رو بهشون 

 ... الل میشد.. میترسید! می گفت. اما مامان... جلوی اون موش میشد

 



همونطور با تعجب و نگرانی نگاهش میکردم که با در کمال تعجب با آرامش گفت: حتما هم اون دو تا پسر، رادوین و 

 رامسین پناهی دوست پسراتون هستن؟ درسته؟ 

 

 اروم جواب دادم: درسته

 

و همه چیزو پنهون میکنید اما من میتونم درکتون کنم،   مامان: دخترا نمیدونم تو ذهنتون ازم چی ساختید و چرا ازم میترسید 

قبال هم گفتم و باز هم میگم اگه حقیقت ها رو بهم بگید من در هر شرایطی پشتتون خواهم بود اما انگار رفتار های سخت 

 م باعث شده منو همدم خوبی برای خودتون ندونید که واقعا بابتش ازتون معذرت میخوام من.. گیرانه

 

دم وسط حرفش و گفتم: نه مامان! شما همیشه برای ما بهترین راهنما بودی، خودتم میدونی ما هیچوقت چیزی جز این پری

 موضوع دوست پسرا رو ازت پنهون نکردیم دلیل اینکه این دفعه بهت نگفتیم هم این بود که...  

 

وست پسر داره خرابه! وقتی که پا به دانشگاه  مستانه پرید وسط حرفم و گفت: این بود که شما اعتقاد داشتی دختری که د

گذاشتیم بهمون گفتی به پسرا نگاه نکنیم، اهمیت ندیم ما هم ترسیدیم... ترسیدیم سکته کنی چون رو اینجور موضوعات خیلی  

 حساس بودی! 

 :��رمانکده نازی
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مامان لبخندی زد و گفت: اره هنوزم حساسم چون نمیخوام دخترام گول پسرای هوسباز رو بخورن! من بهتون گفتم نگاهشون 

نکنید تا تو دامشون نیوفتید! دخترای من، تو این دور و زمونه گرگ زیاده، گرگ هایی که چشمشون دنبال دخترای َجوونه،  



شگل و هم ساده، راحت گول میخورید، راحت دل می بازید ولی پسرا اینجوری شما هم که هزار ماشاهللا هم َجوونید هم خو

نیستن اونا شما رو فقط برای خوش گذرونی هاشون میخوان و بعد که حسابی باهاتون بازی کردن ولتون میکنن، اونوقت شما  

 ازیچه نشید! میمونید و یه دل شکسته و یه غرور ترک برداشته! من فقط میخوام شماها رو آگاه کنم تا ب

 

با ابرو های باال رفته نگاهش کردم... فکرشم نمیکردم مامان بخواد همچین حرفایی بهمون بزنه... انتظار از خونه بیرون 

 شدن داشتم اما واقعاً غافل گیر شدم!  

 

های جماعت  با شرمندگی سرمو پایین انداختم... شرمنده بودم جلوی مادری که هدفش فقط محافظت از دختراش مقابل گرگ 

 بود و ما.. ما دو تا احمق فکر کردیم هدفش حبس کرده ما تو خونه و در نهایت ساختن یه آشپز و پرستار بچه ازمونه! 

 

 لبمو گزیدم و با صدای آرومی گفتم: ببخشید مامان ما اصال فکرای خوبی درموردت نکردیم! 

 

 که...و مستانه حرفمو ادامه داد: اره مامان ببخشید ما فکر کردیم 

 

مامانش حرفشو قطع کرد و با خنده گفت: فکر کردید که میخوام بهتون آشپزی و بشور بساب یاد بدم و بعدم به زور  

 شوهرتون بدم، درسته؟

 

 هر دو لحن پشیمونی که بی شباهت به میو میو کردن بچه گربه ها نبود نالیدیم: درسته! 

 

هش میکردیم...امشب نظرم صد و هشتاد درجه درموردش تغییر  مامان شروع کرد به خندیدن و ما هم با تعجب نگا

کرد...مامان بی نظیر بود ولی ما انقدر ُخلَمنگ بودیم که فقط سخت گیری هاشو دیدیم نه کارایی که بخاطر صالح خودمون 

 میکرد!
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 تون بگید مامان به جلو خم شد و گفت: خب حاال یکم درمورد این دوست پسرا 

 

 بهم نگاه کردیم و دلخورانه صداش زدیم: مامان!  

 

 با خنده جواب داد: یامان، خیله خب نمیخواد بگید اما سه روز بهتون مهلت میدم تا بیاریدشون اینجا و با من آشناشون کنید! 

 

با تعجب نگاهش کردم، ازمون میخواست پسرا رو بیاریم اینجا تا باهاشون آشنا بشه؟ وای نکنه بزنه شل و پلشون کنه؟ نه بابا  

ی اهل این کارا نیست، پس این ذهن مستانه که مثل ساعت کار میکنه و هی نقشه های ماهرانه  مهسان انگار مامانتو نشناخت

 میکشه و این حرفه ای بودن من تو انجام نقشه های مستانه به کی رفته؟ نکنه به بابا 

 

 مستانه: مامان جان چی میگی نمیشه که ما اونا رو بیاریم اینجا!  

 

ن نباشید نمیخوام تهدیدشون کنم با باهاشون بد برخورد کنم، من به شما دو تا اعتماد  مامان: چرا نمیشه؟ دخترای من نگرا

دارم و میدونم انقدر عاقل هستید که با دو تا پسر الت و سوءاستفاده گر دوست نشید، مطمئنم واقعاً عاشق شدید من فقط 

 میخوام بفهمم اونا هم به همین اندازه شما رو دوست دارن یا نه! 

 

 بدون فکر گفتم: دوست دارن! اونا خیلی بیشتر از ما دوستمون دارن مطمئنمیهویی 



 

مطمئنم نبودم.. به هیچ وجه مطمئن نبودم... درسته من عاشق رادوینم ولی اونم به همین اندازه دوستم داره؟ میدونم نسبت بهم  

 بینه؟ عاشقمه یا... یا حسش هوسه؟ بی حس نیست اما نمیدونم حسش چیه و میزانش چقدره! واقعاً منو مثل یه دوست می
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 آیلین یه گاز دیگه به همبرگرش زد و با دهن پر گفت: خیلی بی شعورین! 

 

 مستانه: چرا اونوقت؟ 

 

 نزدید نامرداش رو قورت داد و گفت: چون فقط وقت هایی که الزمم دارین میایین سراغم، این شش ماه یه زنگ هم بهم لقمه 

 

مستانه: عزیزم بعد اون کارت هر کس دیگه ای هم بود زنگ نمیزد که هیچ، می رفت از تو و اون دو تا میمون شکایت  

 میکرد، تازه فقط این نیست که، رومون اسلحه کشیدی، تهدید کردی، شلیک کردی، دزدی کردی، تعقیب کردی.. 

 

 نه دونه به روم بیاری! آیلین پرید وسط حرفش: باشه باشه نمیخواد دو

 



 مستانه نیشخندی زد و مشغول سس زدن به تیکه پیتزای تو دستش شد

 

 من: حاال کمکمون میکنی یا نه؟  

 

آیلین: ببین عزیزم من حاضرم هر کاری بگید بکنم ااِل این! واقعاً نمیشه، با خودتون چی فکر کردین که میخواهین بدون اینکه  

 تون و با مادرتون آشناشون کنید؟ اصالً این ممکنه به نظرت؟  پسرا بفهمن ببریدشون خونه 

 

ش کرده بودم رو پرت کردم رو میز جلومون و با کالفگی گفتم: میدونم  کاغذی که دور فالفلم پیچیده بود و تو مشتم گلوله 

 ریم خونه ما؟ اینکه نمیشه نمیشه اما میگی چیکار کنیم؟ بهشون بگیم مامانمون میخواد دوست پسرای دختراشو ببینه بیایید ب

 

مستانه: بعله نمیشه، غرورمون میره زیر سؤال، اینجوری فکر میکنن ما چه َجوگیر و بی جنبه ایم هنوز هیچی نشده فکر 

 آشنایی با خانواده به سرمون زده! 

 

بود گفت: باور کنید هیچ آیلین زبونشو رو لبش کشید، به جلو خم شد و در حالی که دستاشو گرده کرده توهم روی میز گذاشته 

چاره ای جز این نیست! در ضمن اون شماها عاشق همین دیر با زود باالخره خانواده هاتون متوجه موضوع میشن، چه بهتر 

 که از همین االن بفهمن اینجوری حمایتتون هم میکنن! 
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ال دوست پسر نداشتیم اما اونا تا دلت بخواد دوست دختر داشتن شاید.... شاید پوفی کشیدم و گفتم: نمیشه آیلین نمیشه! ما تا حا

 ما هم براشون مثل دوست دخترای قبلیشون باشیم! شاید اگه بگیم مامانمون میخواد باهاتون آشنا بشه مسخره مون کنن و... 

 

ته؟ به خاطرت غیرتی میشه، برای  آیلین پرید وسط حرفم و گفت: خیلی خنگی مهسان! یعنی تو نفهمیدی رادوین عاشق

معذرت خواهی اون همه هزینه کرد و برات سرویس جواهر خرید، البی هتلو برات تزئین کرد، جلو مادرت داد زد گفت  

 عاشقته، به خاطرت عاقد رو تا پای مرگ کتک زد، اینا همه نشون میده دوستت داره چرا نمیخوای بفهمی دختر؟ 

 

خودم همه اینا رو میدونستم اما بازم تردید داشتم... رادوین عاشقم نبود، حس اون فقط... فقط یه هوس زود گذر بود که به 

زودی تموم میشد! اگه عاشقم بود که بعد اون همه بی توجهی که بهش کردم طاقتش تموم میشد و اعتراف میکرد، اگه عاشقم  

اشقم بود که دیشب بیمارستان نمیموند و حداقل تا خونه میرسوندمون، اونم نصفه شب بود که یه ماه بی خبرم نمیزاشت، اگه ع

 سرد و تاریک!  

 نه رادوین حتی یک صدم حس منو نداشت! 

 

بغضم گرفت... چقدر ضعیف بودم... حس سرخوردگی بهم دست داده بود... حس میکردم غرورم شکسته... عاشق کسی شدم  

.. اصال آدمی مثل رادوین یکی مثل منو میخواد چیکار؟ البد بعد اینکه کارش باهام تموم که تکلیفش با خودشم روشن نیست.

 شدن ولم میکنه و میره...  

نه نه اون گفت عاشقمه... پوزخند زدم، هه.. عاشق؟... هیچوقت تو چشمام نگاه نکرده و اینو نگفته... اعترافش پیش بقیه  

 دردی از من دوا نمیکنه... 

با "عاشقتم" شروع و با "ازت متنفرم" تموم میشه! رادوین هم که یه دختر باز... معلوم نیست تا حاال به چند   همه دوستی ها

 گفته "عاشقتم"  

 

 اشک تو چشمام حلقه زد 
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نگاه کنم. نفس عمیقی با صدای آیلین که گفت "هی مهسان" به خودم اومدم و سرمو باال گرفتم، نمیتونستم تو چشماشون 

 کشیدم و رومو کردم اونور، سمت مردمی که مشغول خوردن ساندویچ هاشون بودن

 

 مستانه گفت: هی تو داری گریه میکنی؟  

 

لبمو گزیدم تا صدام بلند نشه اما تکون خوردن محسوس شونه هام نشون میداد که دارم گریه میکنم! داشتم خفه میشدم از  

 بغض!  

 

 خوبی؟ چیزی نشده که عزیزم درستش میکنیم صبر کن االن زنگ میزنم به... آیلین: مهسان 

 

 یهو زدم زیر گریه که حرف آیلین نیمه موند... سرمو گذاشتم رو دوستام، روی میز و با گریه گفتم: رادوین منو دوست نداره! 

 

مستانه بلند شد که گفت: باید امتحانشون  صدایی ازشون بلند نشد و من همچنان آروم هق هق میکردم که بعد چند دقیقه صدای

کنیم، ممکنه رامسینم منو دوست نداشته باشه، شاید منم براش مثل دوست دخترای قبلیش باشم پس باید ازشون امتحان  

 بگیریم! 

 

 آیلین: امتحان عشق!  



 

 سرمو بلند کردم و با تعجب نگاهشون کردم! منظورشون چی بود؟ 

 

 قیافه متعجبم لبخندی زد و گفت: ببنید باید کاری کنیم که عشقشونو بهتون ثابت کنن آیلین با دیدن 

 

 دماغمو باال کشیدم و پرسیدم: چطوری؟ 

 

 

هر دو تاشون بهم نگاه کردن و چیزی نگفتن، این یعنی هنوز چیزی به ذهنشون نرسیده اما... یه چیزی تو ذهن من بود،  

 ریسکش باال بود اما.. 

 

 فکری دارم  من: من به

 

 چشمای هردوشون برق زد و با امیدواری نگام کردن که نفی عمیقی کشیدم و گفتم: ما باید بمیریم 
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 هر دو تاشون به چشمای گرد داد زدن: چییی؟؟ 

 



ی آروم گفتم: داد نزنید بابا نگاه کسایی که تو فست فودی بودن خیره شد روی ما، به جلو خم شدم و با چهره خونسرد و صدای

 آبرومونو بردین!  

 

 مستانه: تو منظورت چیه؟ یعنی چی که باید بمیریم؟ مگه جونمونو از سر راه گیر آوردیم؟ 

 

من: آروم باش، یکی یکی. خب منظورم اینه که باید جوری صحنه سازی کنیم که انگار داریم میمیریم و پسرا هم باورشون  

 بشه، اونوقت باید ببینیم بخاطر ما جونشون رو به نظر میندازن یا نه، اینجوری میفهمیم واقعا عاشقن یا نه!  

 

 باز داد زدن: چییی؟؟ 

 

 بهشون چشم غره رفتم که دیدم مسئول فست فودی داره میاد سمتمون، با حرص زمزمه کردم: آبرو نذاشتید برامون! 

 

 کنار میزمون ایستاد و گفت: چیزی خانما؟ ساندویچ ها مشکلی داره؟ 

 

 ای گم بگیرم تو رو، مخت چطور کار میکنه ناموساً؟ چه ربطی به ساندویچ داشت؟ 

 

 نه چیزی نیست، نگران نباشید ساندویچ هاتون عالیه!  با لبخند گفتم: 

 

 با لبخند جواب داد: نوش جان، اگه درمورد موضوع مهمی صحبت میکنید پیشنهاد میکنم تو یه جای خلوت اینکار رو کنید!  

 

 داریم"  و پشتش رو بهمون کرد و رفت، با تأسف گفتم: یعنی غیر مستقیم بهمون گفت "انقدر داد نزنید ما اینجا آبرو
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 من: یعنی ِگل بگیرم دهناتونو! پاشید بریم پارک

 

با اخم بلند شدن و سه تایی جلو چشمای متعجب و خندون ملت بیکاری که داشتن ساندویچ کوفت میکردن، رفتیم پارکی که  

 اونور خیابون بود.  

و آیلین گفت: مهسان منظورت از اون حرفا چی بود؟ مگه جونتون رو خداروشکر خلوت بود، رو یکی از نیمکت ها نشستیم 

 از سر راه گیر آوردین دختر؟ 

 

من: این تنها راهیه که میتونیم از عشق پسرا نسبت به خودمون مطمئن بشیم، منم جونمو دوست دارم اما اگه به عشقم نرسم  

 دیگه به دردم نمیخوره! 

 

 میخوای دستی دستی خودمونو به کشتن بدیم؟ مستانه: عقلتو از دست دادی؟ 

 

با کالفگی گفتم: مستانه تو از عشق رامسین نسبت به خودت مطمئنی؟ فکر میکنی چند درصد دوستت داره؟ مطمئنم تو هم 

 میخوای بدونی چقدر برات ارزش قائله، پس بیا امتحانشون کنیم تا هر دومون از دوطرفه بودن حسامون مطمئن بشیم!

 

 کشید و به فکر فرو رفت... اونم عاشق بود اما از حس عشق رامسین مطمئن نبود! یکی مثل خودم... پوفی 

 



آیلین: حق با مهسانه، رادوین رامسین دوست دختر زیاد داشتن شاید... شاید شما رو هم مثل همون دوست دخترای قبلیشون 

 میبینن! به هر حال... 

 

 من مطمئنم رامسین عاشقمه! نمیخوام جون اون و خودمو تو خطر بندازم، من نیستم!   مستانه پرید وسط حرفش و داد زد: نه

 

معلوم بود پا پس میکشه... هیچوقت اهل قبول کردن حقیقت نبود... همیشه با دوروغ خودشو دلداری میداد... برای اروم  

نمیکنه.... یا میره زل میزنه تو   کردن خودش حتی به خودشم دوروغ می گفت... ولی من میدونم خواهرم اینجوری تحمل

 چشمای رامسین میگه دوستم داری یا نه... یا خیلی احمقانه میره سراغ سیگار و اشک ریختن... 

 ست.. باهوشه اما پخته نیست... همیشه فکرای شیطانی به سرش میزنه اما خیلی ساده

 من خواهرمو میشناسم!  

 

ه حسی داری، لطفاً به خودت دوروغ نگو برای یه بار هم که شده حقیقت رو ببین دستشو گرفتم و گفتم: مستانه من میدونم چ

 و قبول کن
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 با کالفگی چشمامو رو هم فشار داد و گفت: باشه باشه، حاال بگو چی تو سرته؟ 

 



م،  ، از ناامیدی که داشتم، از حس احمقانهنفس عمیقی کشیدم و. شروع به گفتن چیزی که تو سرم بود، از نقشه ای که داشتم

 از امتحان خطرناکی که قرار بود از پسرا بگیریم! 

 

در نتیجه آیلین داد زد: مخت تاب برداشته االغ؟ از جونت سیر شدی تو؟ میخوای خودتو بکشی روش های بهتری هم هست، 

 بگو رامسین یه ِسُرم باد دار بهت بزنه درجا به درک واصل شی! 

 

مستانه: تو رو باید تحویل تیمارستان بدم! عقلتو از دست دادی؟ میخوای خودتو بکشی چرا پای منو میکشی وسط؟ یه تیغ  

 بردار چشماتو ببند بکش رو رگت درجا خالص میشی!

 

 بلند شدم و با اخم گفتم: مرگ یه بار شیون هم یه بار، اگه قراره بدون رادوین بمونم ترجیح میدم بمیرم! 

 

 از این حرفم دوان دوان به سمت خیابون رفتم.  بعد 

 

 ش بودم... دیوونه واقعی!  اونا منو درک نمیکردن... حسم رو نمیفهمیدن... من رادوین رو دوست نداشتم بلکه دیوونه 

داد میزنه بدون اون یه روز هم نمیتونستم طاقت بیارم... دیگه بس بود زانوی غم بغل گرفتن... باید میفهمیدم حس اون چیه... 

 عاشقتم اونوقت تو روم میگه دوستتم!  

من نه دوستشو میخوام نه برادریشو! من عشقشو میخوام... من میخوام حسم دو طرفه باشه... میخوام همونقدر که من عاشقم 

 اونم عاشق باشه! 

 

 دستمو برای تاکسی تکون دادم که ایستاد، در عقب رو باز کردم و سوار شدم 

 

 م خانم؟ راننده: کجا بر 

 



 من: تجریش 

 

ماشین حرکت کرد و من با بغض از شیشه به بیرون خیره شدم، به مردمی که هر کدوم با مشغله های خودشون، درد های 

 خودشون، غم های خودشون، مشغول راه رفتن تو خیابون ها بودن! 
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داخل... مامان خونه نبود... رفتم تو اشپزخونه سمت یخچال تا اب بخونم   رسیدم خونه... کرایه تاکسی رو حساب کردم و رفتم

ش چسبیده بود افتاد... برش داشتم و نگاهش کردم، نوشته بود "دخترا من رفتم خونه خاله  که چشمم برگه سفیدی که به بدنه 

 ید   *مامان*"  تون غذا تو یخچال هست گشنتون شد گرم کنید بخورید، خونه بمونید و مواظب خودتون باش 

 

م رو عمل میکردم و از  برگه رو انداختم زمین و یخچال رو باز کردم... متأسفانه نمیتونستم خونه بمونم... باید زودتر نقشه 

 این بالتکلیفی در میومدم... یه لیوان از رو کانتر برداشتم و با پارچ اب پرش کردم و یک نفس سر کشیدم 

 

 عمیقی کشیدم نشستم پشت میز و نفس 

 تو میتونی مغز قندقی! 

 

م رو تو ذهنم مرور کردم و بعد کلی ور رفتن با خودم زنگ زدم به مهدیس، پدرش تو کار خرید و فروش  یه دفعه دیگه نقشه 

 امالک بود و منم یه خونه الزم داشتم.... خونه ای که اتیشش بزنم و از شعله های اتش احساسم اطمینان پیدا کنم!  



ش تازه به تهران نقل مکان کردن و دنبال یه خونه  یلی تعجب کرد که با گفتن یکی از دوستای قدیمیم با خانوادهمهدیس خ

 دوبلکس میگردن، پیچوندمش!
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نداره و با  به مهدیس اصرار کردم ااِل و بِال همین امشب باید خونه رو ببینم چون دوستم در حال حاضر جایی برای موندن

 ش تو هتل هستن؛ مهدیس هم در جوابم گفت با پدرش صحبت میکنه و نیم ساعت دیگه بهم اطالع میده.  خانواده

 

 گوشی به دست تو پذیرایی قدم میزدم... چرا زمان انقدر کُند میگذره؟

 جونمو از دست بدم... راستش تردید داشتم برای کاری که میخواستم بکنم.... خیلی خطرناک بود.... امکان داشت 

 

نشستم رو مبل گفتم: این تنها راهِی که میتونی از احساس واقعی رادوین به خودت مطمئن بشی! االنم خونه رو از مهدیس  

 خواستی، کار از کار گذشته دیگه باید تا تهش بری خنگه! 

 

 ن گوشی زنگ میخوره... زود باش مهدیس اره دیگه راه برگشتی نبود... نفس عمیقی کشیدم و گوشِی تو دستم زل زدم... ای

 

صدای باز شدن در اومد و بعد چند دقیقه مستانه بود که وارد پذیرایی شد، مستقیم رفت سمت باالترین مبل سالن، روش  

 ش بدم!نشست و گفت: بنال ببینم تا االن چه غلطی کردی تا منم ادامه

 



 با تعجب نگاهش کردم! به این زودی نظرش عوض شد؟ 

 خند محوی رو لبام نشست... میدونستم اونم میخواد بدونه رامسین واقعاً دوستش داره یا نه... خواهرم مثل خودم عاشق بود!  لب

 

 رو به روش نشستم و با لبخند گفتم: به مهدیس گفتم سریع یه خونه برامون ردیف کنه

 

 مستانه: برام جالبه تویی که همه کاراتو با سرعت الکپشت انجام میدی چطور با این سرعت داری نقشه رو جلو میبری! 

 

خندیدم و جواب دادم: تو این مدت انقدر پا به پای تو رادوین و رامسین رو حرص دادم و بال سرشون آوردم که دیگه خودمم  

 استاد شدم!  

 

 چیکارت نکنه، دست پرورده ی خودتی موزمار! اونم خندید و گفت: خدا بگم 

 

ش خودنمایی هر دو زدیم زیر خنده که یهو با صدای ویبره گوشیم ساکت شدیم و بهش زل زدیم! "مهدیس گوالخ" رو صفحه

 میکرد! 

 

 گوشیو برداشتم و گذاشتن دستم رو دماغم یه معنی "صدات در نیاد" رو به مستانه جواب دادم!  

 

 ونه حل شد بابام گفت یه ساعت دیگه بیایید ادرسی که براتون میفرستم مهدیس: مهسان خ

 

 تو دلم یه "اخجــــــوووون" کشدار گفتم، بعد پرسیدم: چرا یه ساعت دیگه؟ 

 

 مهدیس: تا بابام خونه رو ببینه و مطمئن بشه عیب ایراد نداره، اخه مدت هاست کسی توش زندگی نکرده

 



 که مستانه با چشمای گرد نگام کرد! ای خاک دو عالم تو سرم، فکر اینجاشو نکرده بودمدستمو کوبیدم وسط پیشونیم 

 

 من: نه ببین مهدیس این دوستم گفت اگه ایرادای سطحی و کوچیک داره هم اشکال نداره خودشون درستش میکنن!  

 

 اهی بندازه! مهدیس: خنگِ خدا در هر صورت باید خودشون بهش برسن اما حتما الزمه که بابام یه نگ

 

 زیر لب "بخشکی شانس" ی زمزمه کردم و گفتم: خیله خب پس زودتر ادرس رو برام بفرست  

 

 ش هم میان دیگه؟ مهدیس: باشه ولی دوستت و خانواده

 

 هول کرده گفتم: نه، خب... خب دوستم پول رو برام واریز کرده که خودم خونه رو بخرم براشون، اونا فردا میان میبینن

 

 #بی_گناه  

 171#پارت_

 #نازی 

 

 

 

 مهدیس با صدایی متعجب گفت: وا، یعنی هر خونه ای که تو بپسندی اونام خوششون میاد؟ 

 

 من: اره اره، دوستم خونه پیدا کردن رو سپرده به من!  

 

 اسمش چیه؟ مهدیس: ببینم این دوستت کیه؟ من میشناسمش؟ 



 

 اووف اینم گیر داده ها ول نمیکنه که!  

 

 من: نه تو نمیشناسیش تو چت روم آشنا شدیم، اسمش... خب اسمش سارائه، دختر خوبیه

 

 مهدیس: خیله خب، فعال اگه کاری نداری خداخافظ  

 

 من: مرسی بابت خونه، خدانگهدار  

 

م... حاال  چیزی نگفت و قطع کرد، فکر کنم ناراحت شد...خب که نمیتونم بذارمش َصدِر لیست رفیقام!... کلی دوست دیگه دار 

 درسته با مهدیس بیشتر اژ بقیه صمیمیم اما اونم نباید حسودی کنه دیگه! 

 

نگاهمو به سمت مستانه ای که با چشم های کنجکاو نگام میکرد سوق دادن و با اخم گفتم: االن فکر کنم میشینم کل مکالمه رو 

 برات شرح میدم!  

 

 صدای مهدیسم مثل یابو! خودم همه زو شنیدممستانه: نمیخواد، تو که صدات عین اَره آهن بُره، 

 

 براش دهن کجی کردم و نشستم رو مبل، سرمو بین دستام گرفتم و نفس عمیقی کشیدم 

 

ست که کشیدی؟ من یکی به شخصه ترجیح میدم مثل مانی  مستانه: اشتباه فکر کردم تو هنوز استاد نشدی، اخه اینم نقشه

 پیامبر کشته بشم اما همچین کار بچگانه ای نکنم!  

 



دامه بده، م کرده بود، با صدایی که کنترلش دست خودم نبود داد زدم: پس چرا اینجایی؟ برو و یه به گفتن به خودت اکالفه

 رامسین دوستم داره، رامسین عاشقه، نه خواهرم اینا همش حرفه باید تو عمل ثابت کنن!

 

 #بی_گناه 

 172#پارت_

 #نازی

 

 

 

 مستانه: خیله خب من که چیزی نگفتم، آروم باش

 

با اخم نشستم سر جام.... نمیدونم چرا هر وقت منتظر چیزی هستیم زمان کُند میگذره، اما وقتی میخواهیم اروم بگذره...  

 لحظات طوالنی بشه، اونوقت عقربه های ساعت انگار عجله دارن! 

 

 فکر کنم بغض داشتم!   اون یه ساعت تو سکوت بین ما، با بدبختی گذشت! مستانه با پاهاش رو زمین ضرب میزد و من... من

 حسمو نمیتونم توصیف کنم اما خیلی بد بود.... خیلی بد! 

چرا اینجوری شدم؟ میترسیدم.... ترس از اینکه رادوین دوستم نداشته باشه.... حسم یک طرفه باشه...  هیچی بدتر از حس  

 یک طرفه نیست! 

 اصال آدم خر بشه ولی عاشق نشه! عشق خیلی بده... حس بدیه... 

وقتی پیشت نیست انگار یه چیزی کم داری... وقتی چند روز نمیبینیش یه دلتنگی عمیقی براش داری... وقتی زخمی بشه،  

درد داشته باشه، تو روح و قلبت تیر میکنه.... بدون اون انگار نمیشه... زمان نمیگذره... یه روز صداشو نشنوی ناخوداگاه  

ت خودتو لوس کنی براش.... وقتی عصبانیه و سرت داد میزنه تو گریهبغضت میگیره.... وقتی پیششی دوست داری 

 میگیره... بدجور وابسته ای... بدجور! 



این وابستگی رو نمیشه کاریش کرد... بدون اون زندگی بی معنیه برات... عشق حسیه که آدمو روانی میکنه... عذاب میده...  

ی رو کمتر کنه...چرا که دله! دل عاشق حرف حالیش نمیشه... این قلب  اونوقت دیگه خدا هم نمیتونه این دلتنگی و وابستگ

می تپته تو سینه، بنام عشق... وقتی معشوق نباشه این تپش های تند، ناخوداگاه کُند میشه و وقتی تنهات بذاره دیگه نمیتپه!  

 وایمیسه!  

 

ه ای که با تعجب زل زده بود بهم، نگاه کردم و با دردی که تو پهلوم پیچید جیغ خفه ای کشیدم و به چشمای درشت به مستان

 گفتم: چته وحشی؟ 

 

 مستانه: چرا گریه میکنی تو؟ 

 

 م گذاشتم! واقعاً داشتم گریه میکردم...  کی اشکام سرازیر شد که نفهمیدم؟ با تعجب دستمو رو گونه

 

 من: ن.. نمیدونم

 

تو دهنش ماسید! گوشیمو برداشتم و دیدم مهدیس لوکیشن  مستانه خواست چیزی بگه که با صدای پیامک گوشیم حرف 

 فرستاده

 

 با همون اشکام لبخندی زدم و گفتم: مستی بنزین داریم؟ 

 

مستانه: باید از بانک ماشین برداریم، مهسان بازم فکر کن، ببین این کارت خیلی خطرناکه ها، خدایی نکرده اگه اتفاقی برات 

 بیا ول کن این دیوونه بازیارو و به بی توجهی کردنات ادامه بده، باور کن جواب میدهافتاد من جواب مامانو چی بدم؟ 

 

 #بی_گناه 



 173#پارت_

 #نازی 

 

 

 

کالفه از حرفاش با لحن حرصی گفتم: من وقت برای فکر کردن ندارم، این بازیو شروع کردم تا تهش هم میرم و توام اگه 

 میترسی میتونی همراهیم نکنی!  

 

و بیرون داد و با حرص گفت: ای خدا َکَرِمتو ملت خواهر دارن ما هم خواهر داریم ولی یه اسکل به تمام معنا کالفه نفسش 

 گیرمون اومده! خیله خب بریم، نمیتونم بزارم با این دیوونه بازیات سرتو به باد بدی

 

 لبخند محوی زدم! همیشه خدا تردید داشت اما هیچوقت پشتمو خالی نمیکرد! 

 

س پیامک زدم یه ساعت دیگه میرسیم چون باید میرفتیم پولی که از کار تو شرکت پس انداز داشتیم رو از بانک به مهدی

 برمیداشتیم

 

مستانه یه لیتر بنزین از بانک ماشین برداشت و منم با برداشتن کبریت و فندک سوار ماشین شدم و راه افتادیم سمت بانک و 

 دیس داده بودبعد برداشتن پول رفتیم آدرسی که مه

 

 ی خیلی بزرگ و شیکی بود که حیاط سرسبز و دلبازی هم داشت!  وقتی رسیدیم دهنم باز موند! خونه

 حیف که قراره آتیش بگیره! 

 



پول رو با کلی تعارف تیکه پاره کردن به پدر مهدیس دادیم و بعد کلی تشکر مهدیس و پدرش و یه آقای دیگه که انگار 

 احافظی کردن و رفتن صاحب خونه قبلی بود، خد

 

مستانه بطری حاوی بنزین رو از صندوق عقب ماشین برداشت و هر دو با کشیدن یه نفس عمیق با قدم هایی پرتردید وارد 

 خونه شدیم و در رو بستیم 

 

 دیگه باید انجامش بدی مهسان خانم! تردید بی تردید! 

 

 #بی_گناه 

 174#پارت_

 #نازی

 

 

 

با صدای مستانه که گفت "راستی بعداً چه بهونه ای برای سوختن خونه جور کنیم؟" نگاهمو به سمتش سوق دادم و لب هامو  

 به حالت متفکرانه غنچه کردم!  

 فقط یه چیزی به ذهنم رسید که به زبون اوردمش!  واقعاً چی میتونستیم بگیم؟ 

 

 ل برقی!  من: اشکاالت فنی مثل اتصاالت برقی یا خرابی وسای

 

 ابرو هاشو باال انداخت و سرشو به چپ و راست تکون داد و گفت: عجب دلیل قانع کننده ای!  

 



نیشخندی زد و بطری بنزین رو برداشتم و بازش کردم... از گوشه چشم به مستانه نگاه کردم که متوجه لرزش دستاش شدم...  

 !  حق داشت... من، تنها خواهرش، رسماً داشتم خودکشی میکردم

 

 نفس عمیقی کشیدم و گفتم: مستی لطفاً برو بیرون، وقتی خونه اتیش گرفت باید زنگ بزنی به پسرا تا... 

 

پرید وسط حرفم و با صدای بلندی گفت: فکر کردی اینجا ولت میکنم و میرم؟ نخیر از این خبرا نیست، ما با هم و همزمان 

 به دنیا اومدیم پس همزمان هم میمیریم! 

 

 الفه دادم بیرون... همیشه فکر میکردم من احساساتیم و مستانه بی احساس اما االن داره برعکسش بهم ثابت میشه!  نفسمو ک

 

 من: مستانه لطفاً! تو باید بری من این بازیو شروع کرد و بایدم تمومش کنم! 

 

ی این کار بچگانه که اسمشو داد زد: با مرگ خودت؟ با به کشتن دادن خودت میخوای تمومش کنی؟ چرا نمیفهمی بازنده

 گذاشتی "بازی" خودتی؟ 

 

با عصبانیت بطری رو پرت کردم رو زمین و مثل خودش داد زدم: بسه دیگه، خسته شدم، میری بیرون و منم خونه رو 

 اتیش میزدم بعد هم تو زنگ میزنی به رادوین و موضوع رو بهش میگی! فهمیدی؟  

 

ش( نمیذارم تو تنهایی همچین کار احمقانه ای بکنی! یا با هم انجامش میدیم یا مستانه: نه نفهمیدم! من )دستشو زد یه سینه

 هیچکدوم انجامش نمیدیم! 

 

 م رو پشت دو تا چشم هام گذاشتم و فشارشون دادم.  انگشت شصت و اشاره



نمیفهمید... احساساتش نمیذاشت که بفهمه... درک میکردم بدون من زندگیش نمیگذره همونطور که من بدون اون میمردم... 

 دای کارای من میشد!ست همونطور که اون تنها مونسم بود... اما... اما اون نباید فدرک میکردم که بهم وابسته

 

 #بی_گناه 

 175#پارت_

 #نازی

 

 

 

با کالفگی سعی کردم قانعش کنم و گفتم: ببین، مستانه، خواهرم، من نمیخوام جونت به خطر بیوفته، اگه چیزیت بشه عذاب  

 وجدان میاد یقه منو میچسبه!  

 

حس رامسین مطمئن نیستم، من نمیخوام اتیش  مستانه: مهسان لطفاً بین بحث رو ادامه نده، منم مثل توام درکم کن! منم از 

 گرفتنت رو ببینم!  

 

 به عمق چشماش نگاه کردم... حرفاش دوروغ بود یا حقیقت، اهمیتی نداشت!  

 اون هیچوقت اجازه نمیداد تنهایی کاری بکنم... همیشه و در هر شرایطی همراهم بود.  

ن رشته رو انتخاب کرد... کار کردن تو شرکت رو  عاشق معماری بود ولی چون من رفتم سراغ گرافیک اونم همی

نمیخواست، میتونستم بی میلیش رو حس کنم اما چون من قبول کردم باهام اومد... مستانه هیچوقت تنهام نمیذاشت! حاال هم 

 داشت بخاطر من خودشو به کشتن می داد و این یعنی عمق عشقی که یه خواهر میتونه به خواهرش داشته باشه!  

 

 خیله خب باشه، ول نمیکنی که! من: 

 



 لبخند محوی زد و اومد سمتم... بطری بنزین که کنار پام افتاد رو برداشت و... 

 

 کل بنزینا ریختمستانه: خاک بر سرت، چرا بازش کردی انداختیش رو زمین؟ 

 

 به بطری خالی نگاه کردم و اهی کشیدم

 

 ماشین بکشم من: مگه حواس گذاشتی برام؟ میرم باز از 

 

 مستانه: برو ولی زیاد نکش، منم زنگ میزنم به آیلین تا چند دقیقه دیگه به پسرا خبر رو بده اونوقت میان!  

 

 من: نگو که با آیلین هم هماهنگ کردی! 

 

 مستانه: من تو که این تو در حال جزغاله شدن باشیم کدوم جنابی باید به اون دو تا میمون خبر رسانی کنه اسکل؟ 

 

 سری از روی تأسف تکون دادم و رفتم تو حیاط سراغ ماشین 

 

   .............................. 

 

 شخص سوم***

 

 

 رامسین: اها ببین این خوبه، ببرش شمال یه کشتی اجاره کن و تزئینش کن بعد نصفه شب ببرش تو کشتی و بگو عاشقشی! 

 



 یشه باید یه فکر دیگه کردرادوین: زده به سرت؟ مگه فیلم ترکِی؟ اینجوری نم

 

 رامسین: باور کن خانما عاشق اینجور جاهان، جاهایی که با گل و شمع تزئین شده! 

 

 رادوین: نه اینکارا دیگه قدیمی شده، روش من باید خیلی خاص باشه! 

 

گذاشت، گفت: مثال رامسین یه جرعه دیگر از ابمیوه اش را خورد و در حالی که لیوان را روی میز عسلی رو به رویش می 

چی؟ میخوای کل ساحل رو به شمع و گل تزئین کن یه سکو هم درست کن دورش پرده بکش روش بالشت بذار نصفه شب  

 مهسانو ببر اونجا بگو عاشقتم! دو تا گیالس مشروب هم بذاری که دیگه عالی میشه

 

 #بی_گناه  

 176#پارت_

 #نازی 

 

 

 

 کرد و گفت: اینو تو کدوم سریال ترکی دیدی؟ رادوین عاقل اندر سفیهانه نگاهش 

 

 رامسین خونسرد پا روی پا انداخت و جواب داد: "عشق زبون حالیش نمیشه" 

 

 رادوین بشکنی زد و گفت: دقت کردی از وقتی بابا دخترا رو تو. شرکت استخدام کرد زندگیمون شد مثل همین سریال؟ 

 

 هر دو به یکدیگر نگاه کردند و خندیدند



 

 ............................ 

 

مستانه وسط خانه ایستاد و بنزینی که داخل بطری بود را در همه جای سالن پاشید... وقتی کارش تمام شد نفس عمیقی کشید  

ی پاکت کشید تا روشن  و به مهسان خیره شد.... مهسان کبریت را از جیب مانتویش بیرون اورد و یک چوب کبریت را کناره

 س انداختن روی مبل که در کسری از ثانیه شعله های آتش جلوی چشمانشان پدیدار شدند!  شود، سپ

 

قفسه سینه مستانه از ترس و استرس باال پایین میشد و مهسان بغض کرده بود... هر دو ترسیده بودند... دیگر خبری از آن 

 شعار دادن ها نبود و تنها ترس بود که بین شان حاکم بود! 

 

 ... از سوختن... از خاکستر شدن...  ترس از مرگ

 

ِ َو اِٰنا ِعلٰیِه رٰاِجعٓون! ما دیگه مردیم! اوس کریم اگه از اینجا نجات پیدا کنم قول میدم هیچوقتِ   مستانه در دل گفت: اِٰنا لِِله

 هیچوقت دیگه به رامسین و عشق و احساسش شک نکنم! 

 

شد... اشک های مهسان روی گونه هایش ریخت و در دل گفت: مهسان   شعله های آتش بلندتر شده و به تن دختر ها داغ تر 

 قوی باش دختر، دیگه راه برگشتی نیست، مرگ یبار شیون هم یبار!

 

 #بی_گناه  

 177#پارت_

 #نازی 

 

 



 

 ........................ 

 

گوشی رادوین که روی عسلی بود صفحه اش روشن شد و صدای ویبره اش در خانه پیچید... رادوین با دیدن نام "ملکه مد" 

ابرو هایش را باال انداخت و با گذاشتن گیالس مشروب روی میز، دایره سبز را رو به باال کشید و عالمت بلندگو را لمس  

 کرد.  

 

دوین بدهد، با صدایی وحشت زده و نگران گفت: رادوین... رادوین زود... زود  آیلین بدون آنکه فرصت حرف زدن به را

 برو )...( آدرس دقیق رو برات فرستادم... دخترا... دخترا اونجان.. جونشون تو خطره... 

 

  رادوین با شنیدن جمله "جونشون تو خطره" همچون فشنگ از جا پریده و عربده زد: یعنی چی جونشون تو خطره آیلین؟

 

 این دفعه صدای آیلین گریان شد: اون.. اونجا خونه... گرفتن... خونه... خونه آتیش گرفته! 

 

 رادوین داد زد: چیییی؟ چه خونه ای؟ چه آتیشی؟ چی داری میگی؟ 

 

 آیلین نیز داد زد: ِد میگم برو اونجا، رامسینم با خودت ببر االن وقت این سؤاال نیست! 

 

 رادوین: باشه باشه رفتم

 

 و بدون قطع کردن تماس، با سرعت کت اسپرتش را از روی کاناپه چنگ زد و داد زد: رامسین... رامسین!  

 



ردناش بود وارد سالن شد و با لحن خماری گفت: هوم.. کت را پوشید.... رامسین با چشمانی خمار که حاصل مشروب خو

 چی شده؟ 

 

 رادوین: مهسان و مستانه یه خونه تو )...( گرفتن االن توشن و آتیش گرفته، زود باش بریم 

 

مستی از سر رامسین پرید... قلبش انگار از جا کنده شد... بدون اینکه کلمه ای به زبان بیاورد با سرعت به سمت در ورودی 

 رفت و رادوین نیز دنبالش! 

 

 ........................ 

 

مهسان جیغ کشید و چند قدم عقب رفت... شعله های اتش کل خانه را فرا گرفته و دود در فضا پخش بود... مستانه پشت سر  

 هم سرفه میکرد و چشمانش میسوخت... با عجز داد زد "مهسان" 

 

 مهسان دهان باز کرد جوابش را بدهد اما با ورود دود در بینی و دهانش به جای حرف زدن به سرفه کردن افتاد!  

 

 نفس مستانه باال نمی آمد... مشت های کم جانش را به سینه اش می کوبید و اشک هایش روان روی گونه هایش بود!  

 

.. چشمانش گرد شد و جیغ فرابنفشی کشید و شروع کرد باال  مهسان سوزش و گرمی ناگهانِی را در مچ پایش احساس کرد.

 پایین پریدن و جیغ و داد کردن!

 

 #بی_گناه  

 178#پارت_

 #نازی 



 

 

 

 ......................... 

 

 

رادوین جلوی خانه ترمز کرد و هر دو از ماشین پیاده شدند... با دیدن خانه که غرق در آتش بود چشمانشان گرد شد و نفس 

 در سینه حبس!   شان

 

 رامسین زیر لب گفت: یا خدا 

 

و فورا گوشی اش را از جیبش درآورده و شماره آتش نشانی را گرفت... رادوین با سرعت به سمت خانه رفت... لگد  

 محکمی به در زد و عربده کشید: مهساااااان!  

 

 اما دریغ از صدایی از مهسان!  

قطع کردن تلفنش به سمت در دوید و مشت محکی بهش کوبید... در داغ بود و رامسین آدرس را به آتش نشانی داد و پس از 

 باعث سوزش دستش شد 

 

عقب گرد کرد... هر دو برادر بهم نگاه کردند و سرشان را تکان دادند... هر د داد بلندی کشیدند و همزمان خودشان را به در  

 ها را صدا زدند کوبیدند که با صدای بدی باز شد... فوراً وارد شدند  و دختر 

 

 رامسین: مستاااانه 

 



 رادوین: مهساااان 

 

 صدای جیغ و سرفه به گوششان رسید.  

 

مستانه دیگر نمیتوانست در آن دود و اتش تنفس کند... با دو زانو روی زمین افتاده بود و دستش جلوی دهانش بود و پشت 

پایین آورد و به امید ذره ای اکسیژن نفس عمیق کشید که سر هم سرفه میکرد... چشمانش سرخِ سرخ شده بودند... دستش را 

 به جای هوا دود وارد ریه هایش زد... داد بلندی کشید و پشت بندش چشمانش تار رفت و روی زمین افتاد... 

 

 رامسین: شنیدی؟ مطمئنم صدای مستانه بود 

 

 و شروع کرد به صدا زدنش!  

 

پایش را تند تند در هوا تکان می داد و جیغ میزد... رادوین چیزی نمیدید... مهسان روی مبل در حال سوختن افتاده بود و 

دستش را جلوی بینی اش گرفت و به سمت منبع جیغ ها قدم برداشت... گرمای شدیدی را حس میکرد و دمای بدنش در حال  

ت... رادوین پناهی، کسی که گریه  باال رفتن بود... قلبش تند تند خودش را به دیوار های سینه اش میکوبید و... و بغض داش 

 کردن یادش رفته بود حاال از ترس از دست دادن یک دختر بغض کرده بود؟ بی شک از عجایب نه گانه بود! 

 

ناگهان شئ سوزانی از باال دقیقا کنار رامسین افتاد و باعث سوزش و درد در بازویش شد... رامسین با وحشت عقب پرید و 

 می کشید داد زد: مستاااانه!  در حالی که به زود نفس

 

ان شئ که بی شک قطعه ای از سقف بود شعله هایش پهناور تر شد و چشمان رامسین گرد تر... با چشمانی سرخ و خیس  

 اطرافش را نگاه کرد که توجه اش به جسمی جلب شد که شعله های آتش دورش حلقه زده بود! 

 



قلبش انگار میخواست دیواره های سینه اش بشکافد و بیرون بیاید... داشت با وحشت به سمتش رفت اما اتش مانع اش شد... 

 دیوانه میشد... شک نداشت ان جسم غرق در اتش کسی نیست جز... مستانه! 

 

رادوین شعله را دید که در هوا تکان میخورد و صدای جیغ ها با هر قدمی که برمیداشت واضح تر میشد... با عجله به سمت  

با دیدن مهسان، وحشت زده بالشت نیمه سوخته ای کنارش افتاده بود را برداشت و محکم چند بار به پایش شعله دوید که 

 کوبید که باعث درد و جیغ های مهسان شد

 

 #بی_گناه  

 179#پارت_

 #نازی 

 

 

 

رامسین به زحمت با تنگی نفس و تنی سوزان از میان شعله ها رد شد و فوراً جسم بی جان مستانه اش را در اغوش کشید....  

 شقیقه اش را بوسه زد و صدایش زد: مستانه... مستانه بیدار شو... قول میدم از اینجا ببرمت بیرون! 

 

 ولی چشمان مستانه بسته بود! 

 و گفت: مهسان... مهسان چشماتو باز کن عزیزم... ببین... ببین اینجام، اومدم پیشت!  رادوین مهسان را بغل کرد 

 

 مهسان با دیدی تار و تنی پر درد لبخند بی جانی زد و زیر لب با صدایی آرام نجوا کرد: میدونستم میایی، منم دوست دارم!  

 

 ایش شک داشت... مهسان گفت دوستش دارد؟ و چشمانش بسته شد... زمان انگار برای رادوین ایستاده... به گوش ه

 



 لبخند محوی مهمان لب هایش شد... تن مهسان را به سینه اش فشرد و گفتم: عاشقتم ماِه من!  

 

رو شد که  بهبا صدای رامسین که گفت "بریم بیرون تا خفه نشدیم!" به خود آمد... سرش را برگرداند که با رامسینی رو

ند کرده بود... سری تکان داد و هر دو دوان دوان به سمت در رفتند... رادوین با مهسان خارج شد  مستانه را روی دستانش بل

و پشت سرش رامسین مستانه به بغل خواست خارج شود که قطعه ای از سقف افتاد رو به رویش، دقیقا جلوی در و باعث 

 شد چند قدم عقب برود! 

 

 : راااااااامسین!  رادوین با وحشت به سمت در برگشت و داد کشید

 

 اما دریغ از جوابی از رامسین!

 

 #بی_گناه 
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 #نازی

 

 

 

 

 

 مستانه***

 

 



چشمام بسته بود ولی هوشیار بودم... صدا های اطرافم رو به خوبی میشنیدم... میشنیدم که آیلین داره همه چیز رو از سیر تا  

ست... کالفه بودن مهسان روی تخت کناریم دراز کشیده و چشماش بستهپیاز برای پسرا تعریف میکنه... فهمیده بودم که 

 پسرا رو حس میکردم... صدای قدم های عصبی رامسین رو میشنیدم که طول و عرض اتاق رو طی میکنه...  

 

ین میشنیدن... نفس عمیقی کشیدم تا باور کنن تو خواب عمیقم و آیلین بتونه راحت حرفاشو ادامه بده... بهتر بود از زبون آیل

 میشنیدن و میخندیدن... اره میخندیدن چون واقعاً خنده دار بود....

 

دو تا دختر گنده با یه نقشه کامال بچگانه، برای اعتراف گرفتن از دوست پسرای دختر بازشون خودشونو آتیش زدن! خنده  

 دار نیست؟ 

 

 پنج ساله قد میده!   دو تا دختر بیست و چهار ساله ایم اما عقلمون اندازه یه بچه

 

 نفس آرومی کشید و گوش سپردم به حرف های آیلین! 

 

آیلین: خب جونم براتون بگه من همزمان با آتش نشانی رسیدم اونجا و دیدم خونه در حال خاکستر شدنه و هر چهار تاتون  

سیر و سرکه میجوشید خیلی  غیب شدین! مأمورای آتیش نشانی آتیش رو خاموش کردن و دنبال شماها گشتن، وای دلم مثل 

 نگرانتون بودم! همش خودمو سرزنش میکردم که چرا به این دو تا اسکل کمک کردم! 

 

 و صدای کالفه رادوین: خب بعدش؟ مأمورا ما رو چجوری و کجا پیدا کردن؟ 

 

روی پاهات! انگار  آیلین: تو و رامسین داخل خونه نزدیک به در بیهوش افتاده بودین، تو روی هیکل رامسین بودی و در 

 خودتو سپر رامسین کرده بودی. بگو ببینم چیکار کردی؟ 

 



رادوین با بی حوصلگی جواب داد: وقتی یه قطعه از سقف افتاد جلو در و رامسین و مستانه نتونستن بیان بیرون منم مهسانو  

وز درست موقعیت رو درک نکرده گذاشتم رو زمین و رفتم داخل کمک رامسین که دیر شده بود، رامسین بیهوش بود. هن 

بودم که دیدم در داره میوفته، تو یه حرکت ناگهانی پریدم رو رامسین که در افتاد رو پاهای خودم و االنم که میبینی رو  

 ویلچرم!

 :��رمانکده نازی

 #بی_گناه  

 181#پارت_

 #نازی 

 

 

 

رو پاهاش؟ خودشو سپر رامسین کرده تا آسیبی نبینه؟  چشام شد اندازه توپ پینگ پونگ که سریع بستمشون! در افتاده بود  

 اون لحظه من دقیقا کدوم گوشه از اون جهنم بودم؟ 

 

 ش شبیه مجسمه ابولهول میمونه ولی عجب برادر فداکارِی! تو دلم گفتم: قیافه 

 

میدونم اینا یه مشکل راستش باورم نمیشد رادوین االن بخاطر رامسین رو ویلچر باشه... هر کی ندونه من یکی که خوب 

 خانوادگی دارن که از هم متنفرن! پس چرا نذاشت رامسین بمیره؟

 

سریع لبمو گزیدم و تو دلم گفتم: زبون الل شه دختر! یه دور از جونی چیزی، ناسالمتی طرف عشقته. انقدر راحت داری 

 درباره مرگش فکر میکنی! 

 

 ... البته امیدوارم! و خودم جواب خودمو دادم: فعالً که زنده و سالمه



 

 باالخره آیلین به حرف اومد: واقعاً باورم نمیشه بعد اون همه اتفاق هنوزم برای رامسین فداکاری میکنی! 

 

 صدای رادوین عصبی بود: هر اتفاقی که افتاده باشه رامسین بی گناهه! مقصر کسی نیست جز راستین

 

 راستین؟ راستین پناهی؟ 

 ندازه گاو شعور نداری؟ اخه کدوم خلمنگی باباشو به اسم صدا میزنه؟ ای بر پدرت رادوین که ا

 

صدای رامسین به گوشم رسید: لطفاً وارد این بحث نشیم، راستین و کاراش رو فراموش کن داداش، تا چند وقت دیگه کارش  

 تمومه!  

 

مثل دو تا پسر که باعث سربلندیش هستن   خیلی کنجکاو شدم درباره این پدر و پسرا بیشتر بدونم... چرا جلو غریبه ها براش

رفتار میکردن و در خلوت با نفرت ازش یاد می کردن؟ چرا آیلین چیزی نمیگفت؟ اصال اون چه صنمی با این خانواده داره  

 که همه چیز رو دربارشون میدونه؟ 

 تا چند وقت دیگه کارش تمومه یعنی چی؟

 

 #بی_گناه 

 181#پارت_

 #نازی

 

 

 

 پسرا شما که نمیخواهید.... آیلین: 



 

 رامسین وسط حرفش پرید و گفت: گفتم وارد این بحث نشیم، لطفاً! 

 

 دیگه صدایی ازشون بلند نشد... انگار تو فکر فرو رفته باشن... حتی صدای نفس کشیدنشونم نمیومد...  

 

 رو میشدم؟ خشم رامسین یا اخم رادوین؟ بهوباید چشمامو باز میکردم؟ میشد؟ اگه باز میکردم چه اتفاقی میوفتاد؟ با چی ر 

 

 مطمئنم حاال که آیلین کل ماجرا رو براشون تعریف کرده از دستمون عصبانین! البته حق هم دارن! منم بودم عصبانی میشدم

 

اعتمادی  حس بدِی بشنوی عشقت بهت اعتماد نداره، مگه نه؟ کار ما بچگانه بود... رسماً بهشون فهمونده بودیم کوچکترین 

 نسبت بهشون نداریم و با این عمل احمقانه میخواستیم مطمئن بشیم حسمون درسته یا نه! 

 

 گند زدیم، جوری که عمراً نمیشه جمعش کرد!  

تا کی میتونستم چشمامو ببندم و وانمود کنم به خواب بودن؟ باالخره که باهاشون چشم تو چشم میشم... اونوقت باید جواب پس 

 بدم... نه فقط به پسرا بلکه به مامان هم همینطور... مطمئنم تا حاال خبر بهش رسیده، فقط امیدوارم جنجال به پا نکنه!  

ندارم... اصال روم نمیشه حرفی بزنم... دیگه کامال مطمئن شدم رامسین دوستم داره،  واقعاً حوصله دعوا و توضیح دادن 

حتی شاید بیشتر از خودم... واقعاً احمق بودم که بهش شک کردم... پسری که بخاطر دوست دخترش خودشو میندازه وسط  

. عاشق تر از رامسین وجود  هست... بخدا که هست..شعله های آتیش تا جون دوست دخترشو نجات بده، عاشق نیست؟ 

 نداره! 

 

نباید ش... بغض گلومو گرفت... لعنت به من و همه کارام... همه ندونم کاریام... لعنت به مهسان و نقشه های چپ اندر قیچی

اد  بهش گوش میدادم... بخدا که تردید داشتم... دو دل بودم... من رامسین رو دوست داشتم... میدونستم قبال دوست دختر زی



داشته اما اینم میدونستم  از وقتی که با من دوست شده دیگه به چشم های هیچ دختری جز خودم چشم نمیدوزه! میدیدم که 

 حاضره برام هر کاری بکنه... میفهمیدم انقدر دوستم داره که نمیتونه حسش رو توصیف کنه...  

 

 #بی_گناه  

 182#پارت_

 #نازی 

 

 

 

فس عمیق میکشیدم اما تو اون سکوت صدای نفس کشیدنم خیلی ضایع میشد و قطعاً میفهمیدن م میکرد! باید نبغض داشت خفه

 هوشیارم! 

 

 ی بی فکر... خیلی خری مستانه... دختره

 از اولشم بع رامسین اعتماد داشتم ولی چرا اینکار رو کردم؟ نمیدونم! 

 

م، خیلی زیاد... مهسان قل منه...  چون مهسان میخواست این کار رو بکنه؟ اره حتما دلیلش همینه... من به مهسان وابسته

 خواهرمه... تنها مونسمه... تنها همدمم.. تنها کسی که درکم میکنه... حسامو میفهمه! 

ای که برای اینکه همیشه بتونم اونو کنار خودم داشته باشم حاضر بودم هر کاری بکنم... همه کاراشو تقلید میکردم... رشته

ای نداشتم... من همه کار اون انتخاب کرد رو خوندم در حالی که باب میلم نبود... تو شرکت کار کردم در حالی که عالقه

 کردم، لعنت به این وابستگی! 

 

ی بخاطر اینکه تنها نمونه، دلش ازم نشکنه، فکر نکنه آدم روز های شادیم، فکر نکنه تو غم ها تنهاش میذارم، خودمو یعن

 نه نه این منطقی نبود!انداختم تو آتیش؟ 



 

کنم... مگه من طوطیم؟ هر کارش رو تقلید کنم این یکی رو نمیکنم... منم ادمم... عقل دارم... انقدر میفهمم که همچین غلطی ن

 پس چرا کردم؟ 

 

 راستش خودمم نمیتونستم یه دلیل منطقی پیدا کنم، اخه مگه کارمون مطنقی بود؟ نه نبود!  

 

 کالفه از این افکار درهم آروم الی پلکامو باز کردم که چشمم به سقف سفید اتاق خورد. 

 ده باشم! خدا میدونه چقدر رو این تخت بودم، تمام تنم کوفته بود، انگار که کوه َکن

 

 اون لحظه نمیدونستم چکار کنم؟ چه حرفی بزنم؟ اصال حرف بزنم؟ چیکار کنم؟ 

 استرس داشتم و یجورایی خجالت میکشیدم!  

 

آروم باش دختر... باالخره که باید حرف بزنی... نه نه وایسا شاید بتونم خودمو بزنم به موش مردگی! اره همینه کاری میکنم 

 لج شدم اونوقت دیگه الزم نیست چیزیو توضیح بدم! همشون فکر کنن الل و ف

 

ت رو با تصمیمات غیرمنطقی ماس مالی کنی؟ بسه هر سریع به خودم تشر زدم: اخه االن تا ِکی میخوای کارای احمقانه

عد  چقدر بچگی کردم، هر چقدر دسته گل به آب دادی و عقلتو سپردی دست اون مهساِن شیرین عقل بسه دیگه! از این به ب

 تبدیل میشی به یه آدم راستگو، با منطق و ُرک!
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 لب زدم: آب.. آب میخوام!  

 

تو اون سکوت صدای آرومم رو به راحتی شنیدن... آیلین فوراً از جا پرید و اومد باال سرم، با نگرانی گفت: مستانه... مستانه 

 بیدار شدی؟ چیزی یادت میاد؟ 

 

 همینم مونده فراموشی بگیرم که ای کاش میگرفتم و انقدر جلوشون شرمنده نمیشدم!  

 

 من: آب.. 

 

 آیلین: االن میارم برات 

 

و به سمت یخچال گوشه اتاق رفت... از گوشه به رامسین نگاه کردم و خیره شده بود بهم... سریع نگاهمو دزدیدم... آیلین یه  

تو لیوانی که باالی یخچال بود آب ریخت و اومد سمتم... کمکم کرد و بشینم و لیوانو  پارچ از داخل یخچال برداشت و ازش

به دستم داد... زیر نگاه خیره رامسین و رادوین اب رو جرعه جرعه خوردم... آیلین لیوانو رو میز کنار تخت گذاشت و  

 گفت: مستانه یادت میاد چه اتفاقی افتاد؟ 

 

 ش رو با لبخند بیرون داد!  که آیلین نفس حبس شده سرمو به نشونه مثبت تکون دادم

 لبامو روی هم فشار دادم، نمیدونستم چی بگم. 

 

رامسین کتش رو از روی صندلی برداشت و از اتاق رفت بیرون! این یعنی قهره باهام... ناراحته ازم... حق داره... حق  

 داره! 



 

 سابداری! آیلین که دید اتاق تو سکوت فرو رفته گفت: من میرم ح

 

 و سریع زد بیرون. حاال من موندم و رادوینی که نشسته رو ویلچر زل زده بود بهم! 

 

 نفس عمیقی کشیدم و گفتم: رادوین باور کن... 

 

پرید وسط حرفم: چیزی نگو، نیاز به توضیحِ تو نیست. میدونم بخاطر مهسان مجبور شدی، خودش وقتی بیدار شد همه 

 تعریف میکنه!  

 

بابا یکیتون قهر کنه با کمک اون یکی درستش میکنیم ولی حاال که هر دو تاتون قهر کردین و منتظر شنیدن یه دلیل ذارت! 

 این چیکار کنیم؟ قانع کننده 

 

من: ببین میدونم کار ما بچگانه و به دور از منطق بود ولی تنها مهسان نیست که باید جواب پس بده، منم تو اون آتیش سوزی 

 دستای خودم بنزین پاشیدم به خونه! پس منم باید جواب پس بدم   بودم و با

 

شوکه نگام کرد... حق داشت... فکر نمیکرد بیام خودمو مقصر جلوه بدم اما من واقعاً مقصر بودم... تو کارای مهسان شریک 

بودم اینم روش... دوست نداشتم خواهرمو تو این شرایط تنها بذارم هر چند که میتونستم خیلی راحت از زیر جواب دادن  

کرده بود انگار من فقط مجبور بودم و نخواستم مهسانو تنها به حال خودش رها   طفره برم! اینطور که آیلین براشون تعریف

 کنم؛ ولی اینطور نبود!  

 

 رادوین: خیله خب، هر دوتون تو یه فرصت مناسب جواب پس میدین! 

 



 سرمو تکون دادم و چیزی نگفتم... اونم ساکت شد. 

 

م گفت مشکلی نیست و مرخصم... رامسین بدون  بود بعد معاینه  بعد چند دقیقه رامسین با دکتر اومد... دکتر که مرد مسنی

 اینکه چیزی بگه بازم از اتاق رفت بیرون... با لب لوچه اویزون به مسیر رفتنش نگاه کردم و آه کشیدم! 

 

 رادوین: نگران نباش خودش بدون تو دَووم نمیاره و باهات آشتی میکنه! 
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لبخند تلخی زدم و چیزی نگفتم، یجورایی باور داشتم حق با رادوینه! از پسری که نصف شب وسط پارک با اسب سفید 

 عشقشو اعتراف میکنه میشه انتظار جدایی داشت؟ خب معلومه که نه! دیگه عشقش بهم ثابت شده بود. 

 

یش مهسان میمونه تا بهوش بیاد، رادوین هم قرار  بعد پنج دقیقه آیلین برگشت و گفت من دیگه مرخصم برگردم خونه خودش پ

شد بمونه؛ هر چقدر اصرار کردم نمیخوام برگردم خونه و تا بهوش اومدم مهسان بمونم، اجازه ندادن و هی میگفتن برو  

  خونه حموم کن، غذا بخور، ضعف کردی، لباسات کثیفه، خالصه منو راهی خونه کردن ولی از اونجایی که آیلین میموند و

 رادوین رو ویلچر بود، رامسین باید منو میبرد خونه که چندان راضی به نظر نمیرسید! 

 

 نگاهی به قیافه اخموش کردم و با لب لوچه آویزون سوار ماشین شدم! استارت زد و حرکت کرد.  

 



ارم ولی بی دلیل  حاال نه اون حرف میزد نه زیپ دهن من باز میشد... حس میکردم باید بهش توضیح بدم، از دلش در بی

نمیشد... من هیچ توحیج مناسبی برای کارم نداشتم.... فقط میتونستم بگم بهت اعتماد نداشتم و خواستم اینجوری ازت امتحان  

 بگیرم... ولی این دلیلیم دوروغ بود... من بهش اعتماد داشتم... بهم ثابت کرده بود دوستم داره و نباید بهش شک کنم...  

 

  ۳:۳٠بود االن  ۲:٠٠موچیم کردم که مغزم سوت کشید! اوه اوه چخبره؟ وقتی از بیمارستان خارج شدیم  نگاهی به ساعت

 ش خونه مگه چقدره؟ مگه میشه؟ یعنی یک و ساعت و نیمه که تو راهیم؟ مگه کدوم بیمارستان بودیم؟ فاصله

 

 #بی_گناه  

 184#پارت_

 #نازی 

 

 

 

 اون دفعه که از شهر خارج شدیم هم انقدر طول نکشید! 

 

 لبخند کجی زدم... نه نه نه... رامسین همچین کاری نمیکنه... غیر ممکنه... غیر ممکنه دیگه؟  

 

 یهو دستمو سمت در بردم و خواستم بازش کنم که سریع قفل مرکزی رو زد!  

 برگشتم سمتش و داد زدم: نگه دار... میگم نگه دار!  

 

با نیشخند جوابمو داد: نترس کاریت ندارم، فقط میخوام بدونم من چیکار کردم که انقدر بهم بی اعتماد شدی که برای امتحان  

 کردنم خودتو زنده زنده آتیش بزنی؟! 

 



 شوکه شدم... دهنم مثل ماهی باز و بسته میشد برای یه جواب دادن اما جوابی نداشتم! 

 و نگاهش رو به جاده دوخت؛ منم تکیه داده به صندلی، ساکت نشستم وقتی حالتمو دید پوزخندی زد 

 

 خدایا یه دلیل... یه دلیل منطقی... یه جواب قانع کننده...  

 هات تو این مخمصه افتادم! ای خدا بگم چیکارت نکنه مهسان که بخاطر خریت

 

 شکستن قلنچ مهره های گردنمو شنیدم!   باز مغزم به کار افتاد و چنان سریع رومو برگردوندم سما رامسین که صدای

 

 من: میشه بگی داریم کجا میریم؟ مطمئنم مسیر خونه نیست! 

 

 بدون اینکه بهم نگاه کنه گفت: اره نیست، چون خونه نمیریم

 

گه دار نگه دار... میگم نگه دار )با دستم فرمون رو تکون دادم( با توام... نبا چشمای گرد داد زدم: تو داری منو میدزدی؟ 

 بهت میگم!  

 

این وضعیت چند دقیقه ادامه که یهو  حاال من داد میزدم و "نگه دار" و اونم داد میزد "نکن... ول کن... االن تصادف میکنیم"  

 ماشین از جاده منحرف شد و باعث شد جیغ بزنم و پرت شم رو صندلی!
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 رامسین سریع فرمون رو چرخوند و ماشین به جاده برگشت!  

 

م رو بیرون دادم که با برگشتن یهویی صورت رامسین به سمتم و داد زدنش که گفت "نمیشنوی میگم تصادف  نفس حبس شده

 نفسم دوباره حبس شد!  میکنیم؟ کم مونده بود هردومونو بفرستی اون دنیا!" 

 

 ن مدت کم، برام زیادی بود... شدیداً نیاز داشتم تنها شدم و بتونم به خواب راحت بزنم... این همه هیجان و استرس تو ای

 

رامسین هنوز با اخم خیره به صورتم بود... اب دهنمو با ترس قورت دادم که اونم سرمو برد عقب... نفس عمیقی کشید و 

 حرکت کرد.  

 

پایین انداختم و چیزی نگفتم... نفهمیدم چقدر گذشت که با توقف دیگه حتی حوصله نداشتم بپرسم کجا داریم میریم؟ سرمو 

 ماشین به خودم اومدم... سرمو باال گرفتم و از شیشه به بیرون نگاه کردم که با دیدن بیابون خشک و خالی چشمام گرد شد!  

 

   بیا! دزدیده نشده بودم که اونم به حمد خدا اتفاق افتاد! زندگیم شده مثل سریال های ترکی!

 

 با اخم برگشتم سمت رامسین تا بتوپم بهش که با جای خالیش مواجه شدم!  

 وا این کجا رفت؟ درسته تو فکر بودم اما نه انقدر که متوجه پیاده شدنش از ماشین نشم!  

 

دی  خودمم پیاده شدم و نگاهمو تو دور و برم چرخوندم اما اثری ازش ندیدم! چند بار پلک زدم و سپس با ولوم صدای بلن

 گفتم: رامسین! کجا رفتی؟ 

 

 اما صدایی ازش نیومد



 بفرما وسط بیابون بی آب و علف ول نشده بودم که اونم به حمد خدا! 

 

داد زدم: اخه مگه زندگی من سریال ترکیه؟ چرا همش اتفاق های عجیب و بی غیر منتظره میوفته؟ بابا خسته شدم، من خسته  

 شدم! 
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م... خیلی خسته... دلم میخواد برگردم خونه... پیش مامان... تو بغلش گریه کنم و بگم کالفه دستامو تو موهام کشیدم... خسته

از خستگیام... از ناراحتیام... از خریت هام... از دیوونه بازیام... از عشق و احساسم.... از بالهایی که این مدت سرم  

 بگم و خودمو سبک کنم... بگم و آروم بشم... اومده... 

 

دلم اتاقمو میخواد! تختم، که روش دراز بکشم و برم به سرزمین رویاهام... به سرزمین آرزو هام... به همون سرزمینی که 

ی خوردم...  تو بچگی، شبا که میخوابیدم میرقتم توش و صبح که بیدار میشدم ازش به بابا می گفتم.... می گفتم چی دیدم... چ

 چیکار کردم....

 

پوزخندی زدم. عجب خنگی بودم من! خوابامو دونه دونه برای بابا تعریف میکردم و میگفتم رفتم سرزمین جادو... همون 

سرزمین جادویی که مامان هر شب قبل خواب ازش برای من و مهسان قصه می گفت و ما برای خودمون خیال بافی 

 میکردیم... 

 



 بلند زدم زیر گریه! بغضم شکست و 

 

من زندگی عادی که قبالً داشتم رو میخوام... تا کله سحر بیدار بودمو تا لنک ظهر میخوابیدم... مامان غر میزد که چرا کل  

روز بیکار و بی عار میگردم... من دلم تنگ شده! برای اون غرغرای مامانم... برای خنده های بابام به حرص خوردنش.... 

 با مهسان... برای تقلب هام تو دانشگاه.... برای استرسی که روز کنکور داشتم....  برای دعواهام 

 

 م بیشتر شد!  معدم تیر کشید که با جیغ دوال شدم! شدت گریه

 

ای کاش میشد زمان به عقب برگرده! اونوقت هیچوقت وارد شرکت نمیشدم تا روزگارم بشه این! اونوقت هیچوقت عاشق  

 اونوقت هیچوقت مهسان شش ماه تو کما نمیرفت، از بابا غافل نمیشدم که با یه زنیکه هرجایی بهمون خیانت کنه! نمیشدم، 
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با جیغ سالمو از سرم کندم و پرت کردم کنارم... اره تقصیر منه... همه چی تقصیر منه.... با دو دستام افتادم به جون موهام...  

 .... من باعث شدم همه چیز خراب بشه.... رامسین ازم ناراحت بشه.... باهام قهر کنه...من مقصرم

 

موهامو جوری میکشیدم که انگار قصد داشتم از ریشه بَِکنَمشون! نمیدونم چرا دردی حس نمیکردم! از شدت گریه و هق هق 

 دیگه نفسم باال نمیومد! 

 



 با بلندترین صدای ممکن جیغ زدم: رااااامسین!  

 

 م پاره شد... با دو نشستم رو زمین... دستامو گذاشتن رو پاهام... حس کردم حنجره

 

 رامسین ازم ناراحته... باهام قهره... من همه چیو خراب کردم... همه چیو! 

 

 گرم بود و من داشتم از درون و بیرون میسوختم! هق هقم لحظه ای قطع نمیشد!  

معدم دوباره تیر کشید... جیغ کشیدم... ضعف کرده بودم... تنم کوفته بود... سرم درد میکرد... گلوم خش شده بود... چشمام  

 یسوخت... دیدم تار میرفت... م

 

با نفس نفس زدن سرمو باال آوردم و اما همه چیز رو تار میدیدم... چشمام سیاهی رفت و پرت شدم رو زمین اما قبل اینکه با 

 خاک گرم و. سوزان بیابون برخورد کنم، رو دستای قوی و مردونه ای فرود اومدم! 

 

 ا چشمام، تنم، یاریم نمیکرد تا نگاهش کنم... زل بزنم بهش و بگم ببخشید! مغزم کار میکرد... میدونستم رامسینه، ام

 

 دست انداخت زیر زانو ها و دور کتفم و رو دستاش بلندم کرد... تنم گرم تر شد... گر گرفت... از این همه نزدیکی! 

 

 صدای عصبیش رو شنیدم: تو که هالک کردی خودتو دختر! 

 

اشت میرفت سمت ماشین... چشمام بسته بود... سرم در حال انفجار بود از درد و بدتر از اون  و بعد راه افتاد... مطمئنم د

 م... تیر میکشید! معده
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صدای باز شدن در ماشینو شنیدم، سپس خم شد و منو روی صندلی گذاشت... در بسته شد... خودش سوار شد... ماشینو  

 روشن کرد اما حرکت نکرد!  

 

 پلکامو کمی از هم فاصله دادم... چشمام باز نمیشد، تار میرفت! با صدایی که خودمم نمیتونستم بشنوم لب زدم: آب... آب 

 

 م انگار زخم شده بود... خش داشت... از بس که جیغ کشیدم! م بود... گلوتشنه

 

 با قرار گرفتن شئ سردی رو لبم و دستی پشت گردنم، مغزم به کار افتاد و جرعه جرعه از اب رو خوردم.  

 اون شئ که به احتمال زیاد بطری آب معدنی بود رو از لب هام دور کرد و دستشم از پشت سرم برداشت.  

 

م شده بود، حس  م گذشته و وارد معدهشید.... کولر ماشین رو روشن کرد و استارت زد... اب خنکی که سینهشنیدم که آه ک

 مم شده بود!  خوبی بهم القا کرده بود، هر چند که باعث بیشتر شدن درد معده

 

ر کرده بود... دستمو چشمامو به زور باز کردم و جمع جور سر جام نشستم. سرم.. آخ سرم... دردش تا مغز و استخونم نفو

 گذاشتن رو پیشونیم که صدای رامسین بلند شد: حالت خوبه؟

 

 خوب نبودم؟ نه نبودم! درد جسمی به کنار، روحمم درد میکرد!  

 



 من: نه! 

 

 صادقانه گفتم، نه؟  

 

 چند دقیقه سکوت برقرار شد و باالخره من شکستمش: لطفاً منو ببر خونه، حالم خوب نیست 

 

 شون!  ت رفتن خونهرت خونه نیست، مثل اینکه پسر داییت تصادف کرده و مادر و خالهرامسین: ماد 

 

این دفعه دیگه چشمام گرد نشد و تعجب نکردم! واقعاً عادت کرده بودم به این اتفاقات یهویی! االن غول چراغ جادو با سینی  

 غذا بیاد پیشم هم تعجب نمیکنم!  

 

 یش سوزی؟ خنثٰی پرسیدم: مگه خبر نداره از آت

تون بوده، داییت بهش زنگ رامسین: نه، اونطور که آیلین تعریف کرد اون شبی که خونه رو آتیش زدید مادرتون خونه خاله

میزنه و از تصادف پسرش میگه، مادرتم با تو و مهسان تماس میگیره اما از اونجایی که هر دو خاموش بودید زنگ میزنه 

 بوده! به دوستاتون که یکیشونم آیلین 
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 ذارت! هی میگم تعجب نمیکنم، میگم عادت کردم. نمیذارن که!  



 

 با حالت مستعصلی نالیدم: مامانم شماره آیلینو از کجا آورده؟ اون که فقط شماره های مهدیس و دلناز رو داشت

 

رامسین: یه بار دور از چشم شماها اومده شرکت تا محیط کارتون رو ببینه، اونجا با آیلین آشنا شده و با هم دوست شدن بعد 

 فهمیده با شماها هم صمیمِی برای همین بهش زنگ زده! 

 

 ذارت، ذارت، ذارت، مامان ما رو باش! شده مثل این مأمورای مخفی! 

 

 زدم... پیشونیم نبض میزد... عجب سر دردی!  با خنده هیستریک تو موهام چنگ 

 

ماشین توقف کرد... با فکر اینکه جلو خونه ایم سریع پیاده شدم اما... با دیدن جیگرکی خشکم زد! نه انگار قرار نیست من  

 امروز برسم خونه! 

 

 شاکی برگشتم سمت رامسین که گفت: جیگرای اینجا عالین! خودم چهار ساله مشتریشم!  

 

 و دست به سینه گفتم: من میخوام برگردم خونه با اخم

 

 رامسین: اول یه چیزی میخوری، بعد خودم میرسونمت 

 

و خودش جلوتر وارد شد. از حرص محکم پامو کوبیدم زمین و جیغ خفه ای کشیدم که نگاه چند نفر از کسایی که اونجا بودن 

 برگشت سمتم!  

 



سرمو با خنده هیستریک تکون دادم و وارد شدم. برعکس بیرونش، داخلش خیلی چندش بود! چند تا میز و صندلی چوبی که 

 هم جدا بشه، با میز های کثیف و چرک!  فقط کافی بود روش بشینی تا از 

 

یعنی من همه جوره آدم دیدم ااِل اینجوری! اخه بچه پولدار باال شهری هم انقدر خسیس؟ این همه رستوران و کافی شاپ، خو  

 منو میبردی تو یکی از اونا یه چیزی کوفت میکردم عین آدم!
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 روش نشستم که صداش در اومد! سمتش رفتم و پشت میز، روی صندلی روبهبا اشاره رامسین به 

 

با صورت جمع شده به رامسین نگاه کردم که خندید و گفت: میدونم االن با خودت میگی بین این همه جای شیک و باکالس   

همین که یه لقمه بخوری  اینجا کجاست که آوردمت؟ خب من فقط میخوام توام مزه جیگرای اینجا بره زیر زبونت! باور کن 

 ده تا سیخ دیگه سفارش میدی!

 

 دهنمو کج کردم و گفتم: نه بابا؟ سفارش بده ببینم واقعاً اینقدر تعریفی هستن؟! 

 

 با نیشخند اقایی که نقش گارسونو داشت رو صدا زد و هشت سیخ سفارش داد!  

 

 ؟  ست یا چاه باغ عباس آقا؟ آخه هشت سیخبا چشمای گرد گفتم: معده



 

 با خونسردی جواب داد: برای توئه 

 

 من: من یکی بیشتر نمیخورم 

 

 رامسین: میبینیم

 

بعله گفت میبینیم و دیدیم! وقتی جیگرا رو اوردن اب دهنم راه افتاد، نتونستم جلوی خودمو بگیرم و در مقابل چشمای خندون  

قت نچشیده بودم! نظرم کامال نسبت به سلیقه  رامسین هفت سیخ رو تند تند خوردم! طعم محشری داشتن که تا حاال هیچو

رامسین عضو شد، واقعاً حرف نداشت! بهترین غذای عمرمو خوردم. حتی نگاه خیره و متعجب رامسین هم تأثیری روم 

 نذاشت!  

 

آبی که لقمه رو قورت دادم و هوفی کشیدم.... از بس که تند تند جویدم فکم درد گرفته بود... دستمو سمت لیوان بردم و با 

 داخل پارچِ روی میز بود پرش کردم... لیوان رو به لب هام نزدیک کردم و یک نفس سر کشیدم!  

 

 نگاهم رفت قیافه رامسین که چشماش تا اخرین حد ممکن گشاد و دهنم عین غار باز بود!  

 

 جیگرا رو خودت برداری؟ با خنده گفتم: چته؟ مهمونم میکنی انتظار داری نخوردم و با تعارف تیکه پاره کردن همه 
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 با شوک گفت: این روتو کجا قایم کرده بودی وروجک؟  

 

 خندیدم.... مستانه خندیدم.... هنوز اون روی شیطون و بالی منو ندیده بود.... هنوز منو نشناخته بود!  

 

 سی آقای دکتر! ابرو هامو با شیطنت باال دادم و گفتم: هنوز مونده منو بشنا

 

 لبخندی زد و "همچنین" ی زیر لب زمزمه کرد.  

 

خودمم نمیفهمم چی میگم!( رفتیم خونه... تو مسیر حرفی نزدیم...   ��بعد خوردن جیگرا که واقعاً جیگرمو تازه کرد )

مهربونو دوست   نمیدونم االن آشتی کرده بودیم یا هنوز قهر بودیم! اما من از این وضعیت راضی بودم... این رامسین

داشتم... میدونستم بعداً باید بشینم عین آدم همه چیزو توضیح بدم، اما خوشحال بودم که االن بهم گیر نداد و وادارم نکرد به  

 توضیح، چون واقعاً حال مناسبی نداشتم! 

 

حرفاش  ر نکن حل میشه!" وقتی رسیدیم گونه قبل اینکه از ماشین پیاده بشم گفت "یه مسکن بخور و بخواب، به هیچی هم فک

 م، با وجود دلخوریش ازم، بازم به فکرم بود!  بهم دلگرمی میداد، اینکه در این شرایط، با این کار بچگانه

 

لبخندی بهش زدم و با گفتن "چشم آقای دکتر"  از ماشین پیاده و وارد حیاط شدم. گالی مهسان پژمرده شده بودن... هعی! این 

 سیدگی نشده!  چند وقت اصال بهشون ر 

 

ی رامسین بدون اینکه فکرمو درگیر موضوعی بکنم، یه مسکن خوردم و پناه بردم به اتاقم، رو تخت گرم و نرمم  طبق گفته 

 دراز کشیدم. خدا میدونه چقدر دلم برای یه خواب راحت تنگ شده! چشمامو بستم و به پنج دقیقه نرسیده خوابم برد!
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 شخص سوم***

 

 

 

 سرنگ حاوِی مایع قرمز رنگ را جلویش گرفت و نگاهش کرد... قرمز بود، قرمز همچون خون.. خون سیاه! 

 

 نیشخندی زد و نگاهش را به سمت پیرمردی که نام پدر را برایش یدک میکشید، سوق داد. 

هش میگن دارو ولی من میگم زهره! زهری که قراره سرنگ را جلویش گرفت و با لبخند گفت: میدونی این چیه؟ دکترا ب

 جون تو رو بگیره!  

 

 قهوه ای نگاه پیرمرد لرزید که لبخند رامسین عمق گرفت! 

 نفس در سینه اش حبس شد... قلبش به تپش های نامنظم افتاد... گومپ گوگپ، تند میزد!  

 ااِل این یکی!   با وجود دشمنانی که داشت همه جور مرگ را برای خو تجسم کرده بود

 

 کشته شدن به دست پسرش!  



 

رامسین با حرکاتی آرام و لب هایی که لبخندی را بر خود داشتند، سرنگ را به سمت ِسرم برد... برای آخرین بار به پدرش  

نگاه کرد و با گفتن "من دوستت داشتم! هیچوقت خواهان این کار نبودم ولی خودت باعثش شدی! تو زندگی ما رو نابود  

ی پالستیکی سرم کردی! من، مامان، رادوین. دیگه وقتشه شر تو و کاراتو کم کنم! ببخشید بابا" سر تیز سوزن را در دیواره

 فرو کرد و فشاری به پشتش وارد کرد!  

 

 در کسری از ثانیه رنگ سفید مایع درون سرم، به قرمز پررنگی تغییر رنگ پیدا کرد! 

قلب پدرش تیر کشید... درد، درد، درد،... در سلول به سلول بدنش درد جاری شد... فریاد بلندی کشید... رامسین با خنده 

 عقب رفت... خنده ای شرورانه!  

 

وی تخت باال پایین میشد از درد... فریاد هایش در قهقهه های پسر سنگدلش گم  پدرش پاهایش را در هوا تکان داد... تنش ر 

 میشد! 

 

اشک از چشمان پدرش جاری شد... در دل گفت "ای کاش میفهمیدی مادرت چه جونوری بوده، ای کاش میفهمیدی مادرت  

 منو کشت نه من اونو، ای کاش میفهمیدی من بی گناهم"  

 

پیروزمندانه از اتاق خارج شد و اجازه داد تا پدرش با داد و فریاد و درد بمیرد! مرگ وحشتناکی بود! رامسین با لبخند 

 دردناک! 
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 رادوین را دید که پشت به او کنار پنجره ایستاد بود و نگاهش از پشت شیشه، به حیاط بود.  

 

 متش برگشت و با نگرانی آشکاری گفت: چی شد؟ رادوین با شنیدن صدای قدم های رامسین به س 

 

 رامسین روی مبل سلطنتی نشست، پا روی پا انداخت و با غرور گفت: تموم شد، دیگه روح مامان تو آرامشه!  

 

رادوین نفس حبس شده اش که هاکی از نگرانش اش بود را بیرون فرستاد و نشست روی مبل، سرش را میان دستانش گرفت  

 شد، باالخره تموم شد.  و گفت: تموم 

 

رامسین پوزخندی زد و به سمت اشپزخانه رفت... در ظاهر شاد بود از آلوده شدن دستانش به خون پدرش، اما در باطن خود  

 را گناهکار میدانست! 

 

بار   عذاب وجدان نداشت، شاید هم داشت! نمیدانست. او هرگز کاری نکرد بود که بعد ها برایش عذاب وجدان بگیرد؛ اولین

 این حس را تجربه میکرد و برایش تازگی داشت!  

 

 روی صندلِی پشت میز تقریبا بزرگی که وسط اشپزخانه بزرگشان قرار داشت، نشست.  

 

عذاب وجدان حس خیلی بدی بود... انگار نفس کشیدن را برایش سلب میکرد... سرش را میان دستانش گرفت و موهایش را 

زیر لب زمزمه کرد: تو این کارو کردی پسر! تو یه آدم کشتی، حاال نه میشه اون آدمو  بهم ریخت... نفس عمیقی کشید و

 برگردوند نه زمانو! باید بسازی با این حس تازه! 

 



بلند شد و به سمت دستگاه قهوه ساز رفت... سعی میکرد ذهنش را از هر گونه فکری رها کند و این فقط با قهوه ممکن بود... 

کانتر برداشت و درونش آب ریخت... فریاد های پدرش هنوز در گوشش بود... آب پیمانه را در مخزن آب  پیمانه را از روی 

سرد ریخت... گناه کرده بود، گناه... کابینت باالی سرش را باز کرد و ظرف قهوه را برداشت... چه گناهی بزرگتر از قتل؟ 

کی ظرف را باز کرد... چه کرده بود با خود و زندگی اش؟ آتش  رامسین اهل این کار ها نبود... در پالست آن هم قتل پدر؟

 جهنم را به جان خریده بود؟ 

 

قاشق را برداشت و در دستش فشرد... فکر و خیال رهایش نمیکرد... ذهنش درگیر بود... درگیری که آزادی نداشت، راحتی 

 نداشت، رهایی نداشت!  

 

چند قاشق را پر کرده از پودر قهوه، در مخزن آب ریخت... پدرش را دوست داشت؟ نمی دانست، او هیچ چیز را  

 را فشار داد و به سمت میز رفت.  نمیدانست... کلید روشن قهوه ساز 

 

گاهی انسان ها از روی ناراحتی، خشم، عصبانیت، وابستگی، دوست داشتن، مهربانی، احساس مسئولیت، عذاب وجدان  

 و.... کار هایی انجام می دهند که بعد ها به شدت باعث پشیمانی شان میشود اما دیگر دیر است!  

احساسات دست به کار جبران ناپذیری زده بود!  اون وابسته مادرش بود...  اکنون وضعیت رامسین همین بود، از روی

نفسش به نفس مادرش بند بود... بدون او زندگی برایش جهنم بود... در کودکی وقتی کتک هایی که مادرش، از پدرش  

مادرش می آورد نفرت  میخورد را میدید، حس نفرتش نسبت به پدرش بیشتر میشد... هر دفعه که پدرش بالی جدیدی بر سر 

 رامسین گسترش می یافت! 
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با صدای قهوه ساز به خودش آمد و به سمتش رفت، دو لیوان بزرگ و شیشه ای از داخل کابینت برداشت و پرشان کرد از  

 قهوه!  

 بو کشید و لبخند زد... رادوین را مشروب آرام میکرد رامسین را قهوه!  

 

ها را در دست گرفته به سوی پذیرایی راه افتاد. رادوین روی صندلی که کنار پنجره بزرگ سالن قرار داشت نشسته   لیوان

 بود و خیره به نفطه نامعلومی از حیاط سوت و کور، فکرش درگیر بود! 

 

 باران با شدت میبارید و قطراتش روی شیشه پنجره می نشست!  

  رادوین نشست، یکی از لیوان ها را به سمتش گرفت و گفت: قهوه؟!رامسین جلو رفت و روی صندلِی کناریِ 

 

 رادوین با صدایش از آن دنیای وهم و خیال بیرون آمده و لیوان را از دستش گرفت!  

رویشان برخورد میکرد، جرعه ای از مایع تلخ درون لیوان هایش هر دو بی حرف خیره به قطرات باران که به شیشه روبه

  را نوشیدند!

 

 رادوین چشمانش را روی هم فشار داد و با تردید و گفت: تو.. تو بابا رو دوست داشتی؟ 

 

 رامسین پوزخند زد... دوستش داشت... دوستش داشت و... 

 

یک جرعه دیگر از قهوه را نوشید و گفت: آره، من بابا رو دوست داشتم! با همه بدی ها و خوبیاش، بازم پدرم بود. هیچوقت 

 اجازه نداد کسی بهم بگه باال چشمت ابرو!  

 



 رادوین با تعجب پرسید: تو االن از اینکه که کشتیش عذاب وجدان که نداری؟ 

 

ار صندلی اش گذاشت و گفت: چرا دارم، راستش هیچوقت این حس رو نداشتم و حاال  رامسین لیوان قهوه را روی عسلی کن

 ش میکنم.... خب خیلی سخته! نمیذاره نفس بکشم! که دارم تجربه

 

رادوین لبخند شد و با خشم گفت: مگه نگفتی دوستش نداری؟ مگه نگفتی اهمیتی برات نداره؟ مگه نگفتی هدفت فقط و فقط  

؟ رامسین من ازت پرسیدم، نپرسیدم؟ ازت خواستم اگه دیدی نمیتونی انجامش بدی بگی خودم خالصش انتقام خون مامانه

 کنم! حاال این عذاب وجدانت از کجا اومد؟

 

رامسین نیز بلند شد، سینه به سینه برادرش ایستاد و با اخم و خشمی که سعی در کنترلش داشت غرید: اره من، منه لعنتی 

فتم میکشمش، گفتم فقط بخاطر مامان اینکارو میکنم، همه حرفایی که گفتمو قبول دارم اما.... اما حاال گفتم دوستش ندارم، گ

فهمیدم اون لحظه نفرت و خشم، وابستگی و خاطرات تلخ مامان روم تأثیر گذاشته بود! اما االن... االن )کالفه موهایش را 

نمیدونم، گیجم،  شده؟ نمیدونم عذاب وجدانم از کجا آب میخوره؟  چنگ زد و رویش را به سمت پنجره برگرداند( نمیدونم چم

 م!کالفه

 

 #بی_گناه  

 195#پارت_

 #نازی 

 

 

 

رادوین تک خندی زد و خود را روی صندلی انداخت... می دانست، میدانست این پسر احساساتی است... درگیر میشود...  

 عذاب وجدان میگیرید... 



 

شمت به بابا و وابستگیت به مامان، باعث شد اون لحظه تحت تأثیر قرار بگیری و بکشیش؟ رادوین: یعنی احساس نفرت و خ

 

 

 رامسین سرش را آرام به نشانه مثبت تکان داد. 

 

رادوین دستانش را در موهایش کشید، به جلو خم شد و گفت: حاال میخوای چیکار کنی؟ چطور خودتو از شر این عذاب  

 وجدانت راحت کنی؟ 

 

به سمتش برگشت و پرخاش کرد: چیکار کنم؟ نمیدونم، نمیدونم چطور خودمو خالص کنم؟ نمیشه رادوین، من   رامسین

نمیتونم! اصالً همش تقصیر توئه، این تو بودی که با حرفات و تعریف تک تک درد هایی که مامان میکشید برام تحریکم 

 کرد به قاتل شدن!  

 

"قاتل شدن" را بلند تر ولوم صدای معمولی به زبان آورد که رادوین هم بلند شد، با عصبانیت داد زد: حاال من مقصر شدم؟  

 اون کی بود که میگفت از بابا متنفرم؟ کی بود گفت خودم تمومش میکنم؟ خودت اجازه ندادی من انجامش بدم!  

 

لعنتی تو که میدونستی من عذاب وجدان میگیرم چرا بازم اصرار کردی که من  رامسین: هه! نه که خودت خیلی میخواستی؟ 

 تمومش کنم؟ خودتو پشت این حرفا مخفی نکن، تو منو مجبور کردی، تو منو تحریک کردی به این کار!

 

 #بی_گناه  

 196#پارت_

 #نازی 

 



 

 

رادوین میترسید از قاتل شدن، از کشتن   رادوین نگاهش را دزدید... به حرف های برادرش شک نداشت... راست میگفت...

پدر... با تعریف کردن خاطره های تلخ کودکی شان و درد ها و شکنجه مادرش، برای رامسین تو را تحت تأثیر قرار داده  

 کرده بود. بود... نامردی بود؟ در حق برادرش؟ 

 

 یاورد، چه چیزی این نامردی اش را می پوشاند؟ طاقت ماندن در آنجا را نداشت، جوابی نداشت که بدهد، دلیلی نداشت که ب

 

 زیر لب زمزمه کرد: منو ببخش!  

 

 سپس سریع به سمت پله ها رفت.... زیر نگاه غم زده رامسین تند تند پله ها را طی کرده و وارد اتاقش شد...  

 

داشت و پرت کرد سمت دیوار که  موهایش را چنگ زد... بد کرده بود با برادرش! گلدان کریستالی را از کنار روی میز بر 

 تکه تکه شد! 

 

 داد زد: لعنتی لعنتی! 

 

در کمد دیواری را محکم باز کرد.... کاله کاسکت و ژاکت سیاهش را برداشت و از اتاق خارج شد... رامسین در سالن  

 نبود... دقیقه ای به جای خالی اش خیره شد و سپس به سمت در رفت و خارج شد...  

 

حالی دید که ژاکت مشکی با خط های قرمز و شلوار لی مشکی رنگش را پوشیده کاله کاسکتش را بر سرش   رامسین را در 

 گذاشته بود و سوار موتور بود!  

 



 لبخند محوی زد... این پسر از همه نظر کپی خودش بود!

 

 #بی_گناه  

 197#پارت_

 #نازی 

 

 

 

گاز داد... کاله را روی سرش گذاشت و رو به رامسین گفت:  به سمت موتورش رفت و سوار شد... روشنش کرد... کمی 

 دخترا؟ 

 

 رامسین: بزن بریم!  

 

و هر دو با سرعت باال از در حیاط خارج شدند... دختر ها منبع آرامِش این دو پسر بودند... قهر کردن، کار دختر ها، بی  

 ال فقط منبع آرامش خود را میخواستند!  اعتمادی که نسبت به پسر ها داشتند، هیچ چیز برایشان مهم نبود! حا 

 

 با باال ترین سرعت کنار یکدیگر حرکت میکردند...  

 

 ............................... 

 

 مهسان***

 

 



 سریع با جیغ خفه ای که کشیدم جا خالی دادم و بالشت به دیوار خورد! 

 

  مستانه: بیشعور تو منو با حرفات تحریک کردی خودمو آتیش بزنم!

 

 دهن باز کردم اما حرفی بزنم اما با بالشتی که پرت شد سمتم و خورد به صورتم حرفم تو دهن ماسید! 

 

 مستانه: عنتر تو عقل نداری؟ بخاطر تو و کارات کم مونده بود تو بیابون خودمو بکشم! 

 

 شاخک هام پرید باال! تو بیابون خودشو بکشه؟ کدوم بیابون؟ 

 

 م رو جلوش گرفتم و گفتم: بابا اَمون بده توضیح بدم! بالشت بعدی رو برداشت تا پرت کنه سمتم که انگشت اشاره

 

م رو رها کردم اما با برداشتن چاقوی میوه خوری توسط مستانه باز نفسم  بالشت رو گذاشت روی کاناپه که نفس حبس شده

 حبس شد!  

 

 من: نکن ابجی! 

 

 گفت: بشین اشاره کرد به مبل و 

 

 سریع رفتم نشستم... خنگ خدا حاال به من میگن دیوونه پس مستانه چیه؟ 

 

 چاقو رو به سمتم گرفت!  

 



 من: ابجی اونو بذار کنار خطرناکه!  

 

 مستانه: افرین پس تا با همین خطرناکه چشاتو از کاسه درنیاوردم توضیح بده!  

 

 من: ببین اونو بذار کنار حرف میزنیم! 

 

 ِد بنال کاریت نباشه!    داد زد:

 

 آهی کشیدم و با حرص گفتم: من... من... 

 

 #بی_گناه 

 198#پارت_

 #نازی

 

 

 

با روشن شدن صفحه گوشی های هر دو تامون که روی میز بودن حرفمو قطع کرده بهش نگاه کردم که اسم "رادوین" روش 

 چشمک میزد!  

 

 بلند شدم و جیغ خفه کشیدم... خدایا رادوین؟ االن دعوا داره یا توضیح میخواد؟ وای نکنه بگه برو بیرون از زندگیم؟

 

 تا همزمان؟ رادوین به تو رامسین به من؟ مشکوکه برنداریم!  به مستانه نگاه کردم که گفت: دو

 



 من: پس... پس چیکار کنیم؟

 

 مستانه: نمیدونم 

 

 همین لحظه صدای بوق از بیرون اومد... یا تعجب بهم نگاه کردیم... بوق های پی در پی... 

 

 مستانه: وا چخبره؟ 

 

 من: نمیدونم، صداش خیلی نزدیکه بیا ببینیم

 

ه  هر دو به سمت پنجره رفتیم... پرده رو کنار زدم که با دیدن دو موتور سوار که لباس های سیاه اسپرت پوشیده بودن و کال

کاسکت رو سرشون بود شاخک هام پرید باال! یکیشون تیپش مثل رادوین بود وقتی که سوار موتور میشد! مثل همون شبی  

 که از دست اون پسره الت نجاتم داد و بردم برج میالد، اون شب با همین لباسا سوار همین موتور بود!  

 

 مستانه: پسرااااا؟؟؟؟؟!!!!

 

 !  من: نه بابا یعنی غیر ممکنه

 

باز صدای بوق بلند شد که مستانه تک خندی زد و گفتم: نه جونم غیر ممکنه، تو این بارون کی میره موتور سواری؟ 

 رامسین و رادوین نیستن! مگه نه؟ 

 

 ن! خیره بهشون که مثل موش آب کشیده شده بودن گفتم: این کارا فقط از دیوونه ها بر میاد و اون دو تا هم دیوونه 

 



 ن... هر کار ازشون بر میاد...گوشیم بلند شد اما بی توجه بهش زل زده بودم به پسرا... واال دیوونه  باز صدای

 

باز بوق زدن که مستانه گفت: بریم بیاریمشون داخل تا موش آب کشیده نشدن! یه َجو عقل ندارن که، بارون به این شدیدی و  

 موتور سواری؟ 

 

 و خواست بره که با گرفتن دستش مانع شدم... برگشت و سؤالی نگام کرد که گفتم: وایسا شاید پسرا نباشن!  

 

 مستانه: خودشونن بابا هیکلشون از پنج متری چراغ قرمز میزنه، در ضمن دیدی که زنگ زدن بهمون  پس خودشونن!  

 

 : االن میمیرن! بازم بوق زدن... مستانه دستشو از تو دستم کشید بیرون و گفت

 

 و رفت سمت در..... 

 :��رمانکده نازی

 #بی_گناه  

 199#پارت_

 #نازی 

 

 

 

از روی چوب لباسی کنار در یه بارانی زرد برداشت و تنش کرد، کاله بارانی رو روی سرش کشید و در رو باز کرد و 

 رفت بیرون. 

 

 اله هللا!  حرف گوش نمیده که! تو این بارون به امید دیدن پسرا.... ال اال



 

 سری به نشانه تأسف تکون دادم و منم با پوشیدن بارانیم رفتم دنبالش! 

 

 من: وایسا مستانه

 

 برگشت سمتم و گفت: برو داخل سرما میخوری  

 

 رسیدم بهش، کنارش وایسادم و گفتم: زر نزن بریم ببینیم این موتور سوارا کین؟! 

 

سرشو تکون داد و هر دو به سمتشون رفتیم... بارون با شدت میبارید و قطراتش که روی بارانی هامون میخورد تق تق صدا  

 میداد! 

 

 رسیدیم بهشون... با یه متر فاصله کنارشون وایسادیم و مستانه گفت: شما... 

 

 مستانه رو قطع کرده گفت: اره ما! بپر باال! قرمز پوشیده بود و جذابیت ازش میبارید، حرف یکیشون که کت اسپرت مشکی

 

 ابرو های هردومون پرید باال... چی گفت؟ بپر باال؟ بیشعور با خودش چی فکر کرده؟ 

 

 من: هوی حرف دهنتو بفهم عوضی! اومدی اینجا بوق بوق میکنی که چی؟ برو رد پی کارت آشغال!  

 

 رفتم و کشیدم سمت در حیاط که صدای پسره بلند شد: بابا منم رامسین!  ش بلند میشد رو گ بعد هم دست مستانه که دود از کله

 

 وایسادیم... چی شد؟ رامسین؟ نکنه اون یکیم رادوینه؟ 



 

با چشمای گرد برگشتیم سمتشون، اونی که ژاکت مشکی اسپرتی پوشیده بود گفت: سوار شید دیگه االن موش آب کشیده  

 میشیم! 

 

 ر میکنین؟ مستانه: ها؟ شما اینجا چیکا

 

 کت قرمزمشکی جواب داد: مستانه سوار شو بعداً حرف میزنیم! 

 

 ن اینا؟ ذارت! تو این بارون بیام سوار موتور بشیم کجا بریم؟ دیوونه

 

خواستم چیزی بگم که دستم توسط مستانه کشیده شد و به سمت موتوراشون بردم! جیغ خفه ای کشیدم که خندید و گفت: سوار  

 شو بابا! 

 

و خودش پشت ژاکت قرمزمشکی که نمیدونم رادوین بود یا رامسین سوار شد... نگاهی بهشون انداختم و گفتم: االن کی به  

 کیه؟ 

 

 مستانه: خدایی صدای عشقتو تشخیص نمیدی؟)به ژاکت مشکی اشاره کرد( رادوینه! 

 

"ها" یی زمزمه کرده و مثل خنگا با حرکات هیستریک پشتش سوار شدم، هنوز درست ننشسته بودم که موتور با سرعت به 

 حرکت دراومد که باعث شد جیغ بلندی بکشم و دستامو دور رادوین بپیچم! 

 

می رفت و رامسین و مستانه هم کنارمون... منم که میترسیدم هی جیغ جیغ میکردم و چنگ میزدم به موها و   با سرعت باال

 کمرش! 



 

 #بی_گناه  

 200#پارت_

 #نازی 

 

 

 

برعکس من مستانه دستاشو برده بود باال و میخندید... دیوونه ای زیر لب نثارش کردم و با پیچیدن دستام دور کمر رادوین  

 لحن ترسیده ای گفتم: توروخدا آروم تر، من میترسم!  کنار گوشش با

 

 رو شو! داد زد: با ترست روبه

 

 و سرعت رو باال تر برد که جیغ فرابنفشی کشیدم و مثل خودش داد زدم: نمیتونم نمیتونم، جوِن من آروم تر برو!  

 

ش خودمو نگه داشتم! قلبم گومپ گومپ میزد! یهو چنان زد تو ترمز که کم مونده بود پرت شم پایین اما با چنگ زدن به ژاکت

 این همه هیجان برای منی که بزرگترین و باحال ترین سرگرمیم مگس پروندن بود، زیادی بود! 

 

 من: چ.. چته؟ چرا وایسادی؟ 

 

 بدون اینکه کالهش رو برداره سرشو چوخوند سمتم و گفت: هیچوقت خونتو قسم نده بهم!  

 

 ؟ قسم ندم؟ مگه جونم براش مهمه؟ اخه جون من چه ارزشی میتونه براش داشته باشه؟ با شوک نگاهش کردم! جونم

 



با نگاه متعجب زل زدم بهش که سرشو تکون داد و گفت: سعی کن لذت ببری! فکر کن تو این دنیا نیستی، داری فرار 

 میکنی، از همه مشکالت، دغدغه ها، دردسرا، احساسات دست و پا گیر، باشه؟ 

 

با شوک سرمو به آرومی تکون دادم و اون دوباره حرکت کرد. دیگه رامسین و مستانه کنارمون نبودن، هه خیلی جلوتر و با 

 سرعت بیشتر رفتن!  

 

دستامو دورش پیچیدم و سرمو رو کتفش گذاشتم... راست می گفت! من نمیتونستم لذت ببرم، فقط بدی ها و مشکالت رو 

توجهی نداشتم! مستانه همیشه معتقد بود هر چیزی حکمتی داره فقط برای دیدنش باید یکم دقت کرد! میدیدم، به نیمه پر لیوان 

مامان همیشه میگفت هیچ چیز ارزش حرص خوردن رو نداره بیشتر سعی کن از مشکالت سوژه بسازی براش خندیدن و  

بدون اینا زندگی معنایی نداره! نباید زیاد   شاد بودن! بابا همیشه میگفت این مشکالت و دغدغه ها همیشه تو زندگی هستن،

بزرگشون کرد همیشه نیمه پر لیوان رو ببین! لذت ببر از زندگی... ولی من لذت بردن بلد نبودم! فقط بدی ها رو میدیدم....  

آرامش! مستانه زشتی ها رو میدیدم.... نیمه خالی لیوان رو میدیدم.... مستانه همیشه دنبال هیجان بود ولی من دنبال سکوت و 

 ♀��از همه چیز یه جوری لذت میبرد ولی من..... 

 

 #بی_گناه  

 201#پارت_

 #نازی 

 

 

 

با توقف موتور به خودم اومدم... سرمم بلند کردم و نگاهی به اطراف انداختم... تو یه پارک پر دار و درخت بودیم... جز ما  

 نه رفتم... هر دو کامال خیس شده بودیم! کسی اونجا نبود... از موتور پیاده شدم و به سمت مستا

 



مستانه با شوق دستاشو بهم زد و گفت: وای مهسان آدرنالینم رفته باال چیکار کنم؟ االن هیجان الزمم! نمیتونم رو پا بند بشم 

 باید یه جوری این هیجانو خالی کنم!  

 

 خندیدم و جواب دادم: برو برقص! 

 

 مستانه: فکر خوبیه! 

 

 امسینی که داشت موتور رو پارک میکرد.  و رفت سمت ر 

 ♀�🨂�دیوانه! نکنه جدی جدی برقصه؟ از این موجود ناشناخته بعید نبود!  

 

م نشست که از جا پریدم و "هین" ی کشیدم... برگشتم دیدم رادوینه... کالهشو برداشت و دستشو تو موهای  دستی رو شونه

یی صحنه جذابی بود... ای کاش میشد االن در این حالت یه عکس ازش  پرپشت و خوش حالتش کشید که محوش شدم... خدا

 بگیرم! 

 

کالهشو زد زیر بغل و گفت: میدونم خیلی جذابم اما در افق محو نشو! افرین خیلی خوب بودی با باالترین سرعت میرفتم  

 ولی جیکتم درنیومد! ببینم ترسیدی یا لذت بردی؟ 

 

رعت میروند؟ چرا من نفهمیدم؟ ای خاک بر سرت مهسان که وقتی بری تو فکر کامال محو جااااان؟ هاااااان؟ با ببشترین س 

ه سرتو گوش تا گوش بِبُرن روحتم خبر دار نمیشه!   میشی! جوری که بیان با اِره

 

 با گیجی گفتم: ها من؟ سرعتت باال بود! خب ها من اره نمیدونم، فکر کنم لذت بردم! 

 

 انداختم! خندید و گفت: بیا آدرنالین خونتو خالی کن!و شونه ای باال 
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 من: چجوری؟ 

 

 دستمو گرفت و زیر لب جواب داد: با رقص!  

 

 چشمام گرد شد! رقص؟ االن؟ اینجا؟ تو پارک خلوت؟ زیر بارون؟

 

 چرخوندم که جیغ خفه ای کشیدم و افتادم تو بغلش!   با کشیدن دستم و بردنم وسط پارک بهم اجازه حرف زدن نداد و یه دور 

 

 مستانه که داشت با رامسین کنارمون میرقصیدن داد زد: یوهووو لذت ببر مهسان!  

 

 خندیدم... اره دلیلی نداره شوکه بشم و جیغ بکشم، باید لذت ببرم!  

دور کمرم حلقه کرد و در حالی که سرما تا  با خنده دستامو دور گردن رادوین حلقه کرد و زل زدم تو چشماش، اونم دستاشو

 عمق وجودمون نفوذ کرده بود، بی توجه به اطرافمون میرقصیدیم!  

 

 نگاهش یه جوری بود... آدمو ذوب میکرد... نمیشد چشمامو بدزدم... نمیتونستم لبخندمو جمع کنم!  

 و چه حس شیرینی بود دو تا چشم عسلی حل بشن تو نگاهت! 



 

گرفت و دور خودم چرخوندم که این بار به جای شوکه شدن و جیغ زدن خندیدم و روی دو تا دستاش   یهو دست راستمو

افتادم! خم شده روم به چشمام نگاه کرد... صورتشو جلو تر آورد و ناگهان لباشو روی لبام گذاشت که این دفعه نتونستم  

ده بود... تمام عضالت بدنم سفت شده بود... بی حرکت جلوی شوکه شدنمو بگیرم! زمان انگار ایستاد... چشمام گرِد گرد ش

ش و بگم بکش کنار... نمیتونستم چون  بودم... انگار قدرت تکون دادم دست و پاهامو نداشتم... نمیتونستم بزنم تخت سینه

 خودمم.... خودمم میخواستم!  

 

ر اکسیژن نبود.... هیجانم رفته بود باال... خیلی م از نفس نفس زدنم باال پابین میشد... انگاصورتمو عقب برد... قفسه سینه

 باال... 

 

صاف ایستاد و منم چسبیده بهش باهاش وایسادم... لبخندی زد لباش بود و منم... منم خب نمیدونم اون لحظه صورتم چه 

 شکلی شده بود... متعجب؟ خوشحال؟ خجالت زده یل شایدم عصبانی! نمیدونم 

 

 من! رادوین: عاشقتم ماِه 
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به معنای واقعی خشکم زد... انگار دنیا ایستاد.... همه چیز و همه کس از حرکت افتادن و من فقط مونده بودم که حیرون و  

 سرگردان داشتم به اطراف نگاه میکردم! 



 

م از هیجان یا شایدم  تند تپیدن و قفسه سینهچی گفت؟ عاشق منه؟ رادوین عاشق منه؟ من... من ماهشم؟ قلبم شروع کرد به تند 

 شوک زیاد، باال پایین میشد اما نفسم درون سینه حبس بود!  

 

به گوشام شک داشتم! غیر ممکنه که اعتراف کنه عاشقمه؟ مگه نه؟ رادوینی که با صورت سرخ عربده میزد "من فقط 

شم بست رو کارش و با جعل حکم پلیس، اومد خونه  دوستتم" االن میگه عاشمه؟ رادوینی که برای درآوردن حرص من چ

رادوینی که برای آشتی کردن با من اون همه هزینه کرد و سرویس جواهری با اون قیمت خرید  آیلین االن میگه عاشقمه؟ 

 فقط برای اینکه بگه من دوستتم االن اعتراف کرد عاشقمه؟ باور نکردنی بود! 

 

م بوذ و تنم مور مور میشد... مگه نمیگن اینجور لحظات باید گرم باشه پس چرا سردمه؟  ناخودآگاه چند قدم عقب رفتم... سرد

 مردم از عشقشون اعتراف گرفتن ما هم گرفتیم ولی از نوع عجایبش! 

 

اومد جلوم وایساد، با دستاش صورتمو قاب گرفت و خیره در چشمام گفت: چشماشو! اینجوری گردشون نکن کار دستمون 

 میدیا! 

 

اااااان؟ چشمام گرد تر شد که زر زیر خنده! بی حیا، بیشعور، االغ، خر، گاو، دماغ گُنده! هنوز هیچی نشده ببین چیا  هااا

 میگه ها! وایسا ببینم نشده؟ نه پس توروخدا بیا بشو! خاک بر سرت مهسان که از این رادوینم منحرف تری! 
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 میلرزید و درونم غوغا بود! نفسمو بریده بریده بیرون دادم و آروم گفت: چ... چرا؟ تنم از سرما 

 

ش قطع شد و این دفعه با لحن پر شیطنتی گفت: چون وقتی چشماتو اینجوری گرد میکنی نمیتونم خودمو کنترل کنم! خنده

 دوست دارم بخورمت!  

 

به گوشم رسید! سر چرخوندم دیدم به به بود سبزه بود به گل نیز  "هین" ی کشیدم و عقب تر رفتم که شلیک خنده های بلندی

آراسته شد! رامسین و مستانه با یک متر فاصله ازمون دلشونو گرفته بودن و از خنده ریسه میرفتن! ای بترکید هر دو تا 

 تون! 

 

اهی بود، حتی تا اون موقع دوست پسر  حاال که دقت میکنم میبینم مستانه قبل آشنا شدن با این دکتر دیوونه خیلی بچه سر به ر 

هم نداشت ولی با پیدا شدن سر و کله این پشمک فحش ها و حرف های جالبی یاد گرفت! باز مه بیا ار زندگی لذت ببر! من  

 چجوری لذت ببرم آخه؟ شانس که نداریم دوست پسر گیرم اومده خل تر از خودم! خدایا کرمتو شکر!  

 

شون بلند تر شد.... مستانه که دیگه جدی جدی داشت غش میکرد و نیمکت کنارش رو ای خندهبا اخم زل زدن بهشون که صد

تو گرفته بود... رامسین هم که نگم براتون دلشو گرفته بود خم شده بود بلند بلند قهقهه میزد... رادوینم که ولو شده بود رو  

 نیمکت و با خنده میکوبید رو زانوش! 

 

 سابی دور و بر من پیدا نمیشه؟ یکی از یکی خل تر!  ذارت! چرا یه آدم درست ح

 

 شون قطع نمیشه با حرص گفتم: اِ بسه دیگه نفس بگیرید بابا! دیدم خنده

 

 رامسین با خنده گفت: م.. مه... مهس.  مهسا... 



 

 خنده بهش اجازه نداد حرفشو درست و کامل بگه... اونم ولو زد رو نیمکت کنار رادوین.... 

 

ن مِن بینم نکنه چیزی رو صورتمه؟ دستشو آوردم باال و کشیدم رو صورتم اما چیزی حس نکردم! نه بابا اینا دیوونه وایسا ب

 به این خوشگلی زغال بمالم هم جذابم! 
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 من: دیوانه چو دیوانه بیند خوشش آید! مختون تاب برداشته هااااا! 

 

شون یه لحظه هم قطع نمیشد... وقتی شب نیمه شب زیر بارون تو پارک میرقصیدم همین میشه و رومو کردم اونور... خنده

 دیگه، جنی میشیم! 

 

 مستانه بریده بریده گفت: م.. مه.. مهسان... فک... فکرتو.. بل... بلند.. خو.. خون... خوندی! 

 

 به معنای واقعی هنگ کردم! االن جاشه بگم وات ِد فاک! فاک، فاک، فاک خیلی فاک!  =حالت من(��)

 

 لبخند مسخره ای رو بهشون زدم و گفتم: نه بابا! من؟ فکرمو بلند بخونم؟ نه جونم غیر ممکنه!  

 



 رادوین با خنده گفت: گ.. گفتی!  

 

 المپیک دادم!  بیا سوتی ندادم، ندادم، ندادم حاال که دادم در حد 

 

لبامو جمع کردم و خودمم زدم زیر خنده... واقعاً خاک بر سرت مهسان... االن نخندم چه کنم؟ یا به اون ضرب المثل که میگه 

 "اینو نگی چی بگی؟"  

 

اون شب خیلی خاطره انگیز شد! بعد کلی خندیدن و یه دور دیگه رقصیدن پسرا ما رو رسوندن خونه اما از اونجایی که 

حتمال منجمد شدنشون در این سرما زیاد بود اومدن داخل و فورا رفتن جلو بخاری ولو شدن! من و مستانه هم نوبتی حموم ا

آب گرم رفتیم و بعدشم پسرا به نوبت رفتن حموم، البته رامسین نرفت و گفت اول باید خشک بشه بعد میره وگرنه ممکنه  

 لی کو گوش شنوا؟ سرما بخوره، کلی هم به ما توصیه کرد نریم و

 االنم هممون نشسته بودیم جلو شومینه و مشغول خوردن شکالت داغ بودیم!
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 مستانه: موتور سواری زیر بارون یکی از آرزوهای محالم بود، ولی شما امشب ممکنش کردید! ازتون ممنونم

 

 ی من! لبخندی محوی زدم، خواهر دیوونه

 



 رامسین: به خودمونم خیلی خوش گذشت، حاال چرا محال؟ 

 

 مستانه با حرص جواب داد: آخه مادرمون نمیذاشت موتور سواری کنیم! 

 

رادوین زیر زیر خندید و گفت: خب موتور سواری که مال دخترا نیست، میرین تصادف میکنین دست پاتون مشکنه یکی  

 تون میره!  بفهمه برای چی این بال سرتون اومده آبرو

 

مستانه اخماشو کشید توهم، لیوان شکالت داغشو رو میز گذاشت، بلند شد و دست به کمر ابستاده گفت: یعنی چی این حرفت  

االن؟ یعنی دخترا باید بشینن تو خونه و شما پسرا برید خوش بگذرونید؟ یعنی ما حق نداریم همچین آرزو هایی داشته باشیم؟  

باید دیدن یه فیلم اکشن باشه و شما برید بیرون هر کاری دلتون خواست بکنید؟ واقعا نمیفهمم چرا یعنی بزرگترین هیجان ما 

 افکار مردم جوریه که دخترا رو ضعیف و ناتوان میبینن ولی پسرا رو شجاع و باهوش! 

 

نداشتم تو بد برداشت   رادوین هم بلند شد و در حالی که دستاشو جلوش تکون میداد گفت: باشه باشه آروم باش! من منظوری

 کردی! 

 

 رامسین: مستانه بشین، منظور رادوین این نبود! 

 

 مستانه نشست و با اخم گفت: پس چی بود؟ هان؟ 

 

من که تا اون لحظه ساکت بودم چشم غره ای به مستانه رفتم تا بلکه بس کنه اما زهی خیال باطل! اخمش پررنگ تر شد و  

 حق به جانب به پسرا خیره شد!  



میدونستم همیشه دنبال هیجان و آزادِی، چیزی که هیچوقت نداشته و امشب که یکی از آرزوهای به قول خودش محالش  

برآورده شده حق داشت ذوق کنه! ای خدا بگم چیکارت نکنه رادوین که زدی تو دک و پوزش! حاال تحویل بگیر خودت  

 جوابشو بده ول نمیکنه که!  

 

راحتت کرد اما واقعاً منظوری نداشتم! کی گفته دخترا باید بشینن تو خونه و پسرا بیرون بگردن؟  رادوین: ببخشید اگه حرفم نا

به نظر من فرقی نداره جنسیت آدم چی باشه، همه حق دارن آزاد باشن و برن دنبال آرزو هاشون! زندانی بودن دخترا تو  

 خونه مال عهد بوقه! 

 

 ستن!  من: ولی خیلیا هنوز به این چیزا پایبند ه

 

 رامسین: اعتقاداتشون کامال چرته! حاال بیخیال این بحث بشیم، ممکنه به جاهای باریک کشیده بشه!  

 

کامال با رامسین موافق بودم، چون میدونستم مستانه به هیچ وجه کوتاه نمیاد... تا رادوینو نشوره و رو بند پهن نکنه ولش  

 وینم هم که کوتاه بیا نیست جوابشو میده دعوا میشه! نمیکنه! انگار رامسین هم خوب شناخته بودش! راد
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 مستانه: خیله خب پس من میرم یه فیلم بذارم با هم نگاه کنیم! 

 

 رامسین: دستت طال عزیزم!  



 

وات؟ عزیزم؟ بابا حداقل جلوی ما رعایت کنید!با چشمای ریز شده به مستانه نگاه کردم که اونم لبخندی بهش زد و رفت  

 سمت تلویزیون که پشت سرمون قرار داشت!  

 

 ی این فیلمه، هفته ای هفت بار نگاهش میکنه!  مطمئنم باز اون فیلم گرگینه ای خون آشامی رو میذاره! کال عاشق شیفته

 

به رادوین نگاه کردم، یه جرعه دیگه از شکالت داغش رو خورد و نگاهش رو دوخت به زمین... انگار داشت به چیز مهمی  

 فکر میکرد! 

 ش بود که تو پارک گفت "عاشقتم ماِه من"! هنوزم فکرم درگیر اون جمله

 داشتم ساعت ها درموردش حرف بزنیم.   ش حرف بزنیم.... دوست داشتم بازم از زبونش بشنوم عاشقمه... دوستنشد درباره

 

آهی کشیدم و با برداشتن لیوان خودم و مستانه به سمت آشپزخونه رفتم. منم عاشقش بودم، خیلی زیاد! لیوانا رو تو سینک 

 کرن شدم!  گذاشتم و مشغول درست کردن پاپ

 

ن... کاش میشد االن برم جلوشو بگم منم عاشقتم، تکیه داده به کانتر وایسادم و به فکر فرو رفتم. کاش میشد بازم بگه ماِه م

 ی زندگیم! دوست دارم... کاش میشد بازم طعم اون بوسه رو بچشم... اولین بوسه

 

 چشمامو بستم و اون لحظه تو پارک رو تصور کردم... اون بوسه، اون جمله، اون رقص! 

 

 ایستاده با لبخند میخوابی؟  _
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درجا پریدم رو هوا و هینی کشیدم که ناگهان حس کردم دستم سوخت! جیغ بلندی کشیدم و سریع کشیدم کنار که با رادوین 

 رو شدم.  دقیقاً کنارم روبه

 

 رادوین: خوبی؟ چی شد؟ 

 

بندازم! رادوین با دیدن دستمو باال آوردم که دیدم یه کوچولو سوخته اما در حدی نبود که نتونم تحمل کنم و جیغ و داد راه 

 دستم سریع اومد جلوم و با نگرانی گفت: دستتو سوزوندی که! بیا پماد بزنم روش 

 

و بدون اینکه بهم اجازه حرف زدن بده دستمو گرفت و کشون کشون دنبال خودش برد تو سالن، رامسین و مستانه که جلو  

دن و با تعجب نگاهمون کردن که رادوین با باال گرفتن دستم  تلویزیون نشسته بودن با شنیدن صدای ما سراشون رو برگردون

 گفت: پماد سوختگی دارید؟ دست مهسان سوخته!  

 

 مستانه سریع بلند شد به سمت پله ها رفت و گفت: اره االن میارم 

 

 رامسین به سمتم اومد و با نگاه کوتاهی به دستم گفت: نسوخته که، الزم نیست پماد بزنی!  

 

 جواب داد: چرا خیلیم الزمه! دستش خورد به قابلمه داغ!  رادوین با اخم

 

 رامسین: هر جور میلته، ولی بازم میگم چیزی نشده که نیاز به پماد داشته باشه!  



 

 رادوین: چرا الزمه، قابلمه داغ بود 

 

م نسوخته الزم  شون دستمو از دست رادوین کشیدم بیرون گفت: چیزیم نیست بابا، دستمکالفه از بحث اعصاب خورد کُن

 نیست پماد بزنم

 

 رادوین: خیلیم الزمه، حرف نباشه میزنی!  

 

پوفی کشیدم و با حرص رفتم رو مبل نشستم. دوروغ چرا خوشحال بودم از اینکه رادوین این همه نگرانمه، در حدی که  

 ش کیلو کیلو قند تو دلم آب میشد! توجه میگه باید به دست سالمم که فقط یه ثانیه به قابلمه داغ برخورد کرده پماد بزنم! از این

 

 مستانه پماد به دست از پله ها اومد پایین و گفت: بیا آوردمش

 

رادوین پمادو ازش گرفت و اومد سمتم.... کنارم رو مبل نشست و در پماد رو باز کرد... دستمو تو دستش گرفت و یکم ازش  

ش؛ در حدی ا لبخند محوش شده بودم... محو مهربونیش... محو توجهرو به دستم زد و شروع کرد آروم آروم مالیدن! منم ب

که وجود مستانه و رامسین رو به کل فراموش کرده بودم! نمیدونم چقدر در اون حالت موندیم که با سرفه مصلحتی مستانه به 

 خودم اومدم، سر چرخوندم و سؤالی نگاهش کردم که گفت: بوی سوختگی نمیاد؟ 

 

کرن یادم اومد که هینی کشیده و مثل فشنگ دستمو از دست رادوین کشیدم بیرون و در مقابل چشمای یهو قابلمه پر پاپ 

 متعجبش سریع دویدم سمت آشپزخونه که دیدم دود داره از قابلمه بلند میشه! سریع زیرشو خاموش کردم  

 

 ت! خاک، یه بار خواستیم دور هم فیلم ببینیما که اونم به چوخ رف
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 _بوی چی بود؟ 

 

 سرمو چرخوندم که دیدم هر سه تاشون اومدن تو اشپزخونه 

 

 کرن گذاشتم که سوختن!شونه ای باال انداختم و جواب دادم: هیچی پاپ

 

 مستانه: اشکال نداره برو بیرون فیلمو ببین،  دستت سوخته خودم دوباره دست میکنم

 

 دم و برگشتم به سالن...رادوین پشت سرم اومد ولی رامسین موند تو اشپزخونه...هعی اینم عاشقه! سرمو تکون دا

 

 نشستم رو مبل که رادوینم کنارم نشست... کنترل تلویزیون رو برداشتم و فیلم که داشت پخش میشد رو زدم از اول. 

ود خوشحال بودم! راستش اصال نگران نبودم از اینکه مون ب نه رادوین حرفی میزد نه من...از اینکه اینجا، کنارم، تو خونه

االن با دو تا پسر تو خونه تنهاییم... بعد از اینکه بخاطر ما خودشون رو انداختن تو آتیش دیگه کامال بهشون اعتماد داشتم، 

 مطمئن بودم هم رادوین و هم رامسین عاشقای واقعی هستن!

 

کرن هایی که درست کرده بود رو گذاشت رو میز و همگی نارمون، مستانه پاپ ده دقیقه بعد مستانه و رامسین هم اومدن ک

 مشغول خوردن و فیلم دیدن شدیم. 



 

 _دخترا؟

 

 غرق فیلم بودم که با "دخترا" گفتن رادوین سؤالی بهش نگاه کردم که کنترل رو برداشته فیلم رو خاموش کرد. 

 

 مستانه: اِ چرا خاموش کردی؟

 

 جدیت گفت: شما دو تا االن اصال از اینکه با دو تا پسر تو خونه تنهایین نمیترسین؟رو بهمون با 

 

 ابرو هام از سؤالش پرید باال! 

 

 صادقانه جواب دادم: نه

 

 رامسین: نه؟ یعنی یه درصد هم نگران نیستین؟

 

 ما رو بدزدید یا بُکشید!مستانه: نه، حتی یه درصد! راستش ما کامال بهتون اعتماد داریم و مطمئنیم قرار نیست 

 

 رادوین با خنده گفت: و دقیقاً چی در ما دیدن که باعث این اعتماد و اطمینان زیاد از حد شده؟
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این دفعه من جواب دادم: خیلی چیزا، مثالً اینکه بخاطر جون خودتون رو به خطر انداختین! آخه کی حاضره بخاطر نجات  

 دیگه خودشو بندازه تو آتیش؟ یکی 

 

 رامسین: مسلماً فقط عاشقای واقعی! 

 

لبخند محوی زدم... عاشق های واقعی... درست میگفت... پسرا با اون کارشون ثابت کرده بودن عاشق های واقعی هستن... 

م از صمیم قلب بهشون عشقشون دروغ نیست و قصد گول زدن و بازی دادن ما رو ندارن... اونا ثابت کرده بودن میتونی

 اعتماد کنیم، بدون ذره ای تردید! 

 

 مستانه: دقیقا همین باعث شده بهتون اطمینان داشته باشیم! 

 

رادوین ابرو هاشو باال انداخته به جلو خم شد و گفت: ها گفتی آتیش؟ خوب شد یادمون انداختی، فکر کنم شما یه توضیح به ما  

 بدهکارید! 

 

توضیح! توضیح قانع کننده ای نداشتم... همش یه کار بچگانه، یه تصمیم احمقانه بود... من با اون دیوونه بازیم جون مستانه 

 م.... همش تقصیر من بود... خیلی چیزا رو خراب کردم... باید درستشون کنم!  رو به خطر انداخت

 

من: ببینید اون کار ما برمیگرده به یه تصمیم احساسی! من )مکث کردم( عاشق رادوین شده بودم و )نفسمو فرستادم بیرون(  

ه! آخه رادوین فقط میگفت ما دوستای  و دوست داشتم تکلیفم زودتر مشخص بشه، میخواستم بفهمم رادوینم دوستم داره یا ن

 عادی هستیم و اینا...  

 



رادوین پرید میون حرفم و با خنده گفت: و تو هم برای اینکه زودتر ازم اعتراف بگیری قصد کشتن خودتو و خواهرتو  

 کردی؟ 

 

مستانه سریع بلند شده دستاشو جلوش تکون داد و گفت: نه نه نه اصالً اینطور نیست، مهسان واقعاً داشت داغون میشد،  

کارش شده بود هر روز گریه و زاری، مدام میگفت رادوین دوستم نداره و اینا... احساسات باعث شد همچین تصمیمی 

 بگیره!  

 

گفتم حرفشو تأئید کردم؛ رامسین که تا اون لحظه ساکت بود گفت: مهسان این تصمیم با تکون دادن سرم و "اره دقیقاً" نی که 

من که بهت اعتراف کرده بودم، چی باعث  رو گرفت، تو چرا به جای اینکه جلوشو بگیری خودتم باهاش همکاری کردی؟ 

 بی اعتمادیت شده؟ در حدی که بخواهی همچین امتحانی ازم بگیری؟ 
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م حبس بشه! به مستانه نگاه کردم که لباش مثل ماهی باز و بسته لحن جدی و تُن صدای محکمش باعث شد نفس در سینه

 میشد، دنبال جواب میگشت اما اونم مثل من حرفی نداشت، جوابی نداشت که به زبون بیاره! 

 

بچگانه رو گرفتم، مستانه و آیلین خیلی سعی کردن منصرفم  نفس عمیقی کشیده و گفتم: همش تقصیر من بود! من اون تصمیم 

 کنن اما موفق نشدن! چون.. چون که من بدجور درگیر احساسات شده بودم و هیچی حالیم نبود!  

 



 رامسین: جواِب سؤاِل من این نبود! گیَرم تو کردی مستانه چرا به ما خبر نداد؟ چرا همراهیت کرد؟ 

 

برمیگرده به یه وابستگی خواهرانه! من و مهسان از بچگی بهم وابسته بودیم و هستیم، در حدی که   مستانه: اینا... اینا همش

مثل طوطی همه کارا و حرفای همدیگه رو تکرار میکنیم! میدونم کار من واقعاً احمقانه بود با این وجود ازتون میخوام ما  

 رو ببخشید! احساسی تصمیم گرفتیم! 

 

 اید که چون یکیتون قصد جونش رو کرده اون یکیم خودشو به کشتن بده؟ انقدر بهم وابسته رادوین: احساسات تا حد؟

 

 مستانه: دقیقاً همینطوره 

 

چشمای پسرا گرد شد... حق داشتن تعجب کنن... اونا هم دوقلو بودن اما.... اما هیچ دوقلویی به اندازه ما وابسته نیستن... 

مستانه یکم بی احساس و منطقیه ولی بازم نمیتونه از وابستگی زیاد از حدش به من دست بکشه... منم که احساساتی و  

رو ناراحت کردم، اما تقصیر خودشه... نباید همیشه و همه جا، در هر کاری   خودخوداه... همیشه با تصمیم هام مستانه

همراهیم کنه... وابستگی هم حدی داره که مستانه اون حد رو زیر پا گذاشته... من دوستش دارم اما انقدری که اون 

یم میگیرم و مستانه رو هم تو  ست، نیستم! شاید خواهر بدی به نظر بیام ولی واقعاً نمیتونم... همیشه احساسی تصموابسته

 دردسر میندازم... من خواهر خوبی نیستم... هیچوقت به خواسته های مستانه اهمیت ندادم!  

 

رامسین: خیله خب، بیایید این موضوع رو فراموش کنیم ولی قبلش شما دو تا باید قسم بخورید که هیچوقت درموردشون  

 دچار شک و تردید نمیشید؟ قسم میخورید؟ 
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من و مستانه: به نام حضرت مسیح سوگند یاد میکنیم که هیچوقت و در هیچ شرایطی دچار دزه ای تردید در عشق شما دو  

 برادر نشویم!  

 

 (  �😑😑�)دیگه خودتون عکس العمل شونو تصور کنید

 

شد... اقا بزن عقب چی شد؟ چی گفتم؟ اصال چی گفتیم؟ چشمای پسرا گرد شد... چشمای منم گرد شد... مستانه هم یهو خفه 

همزمان گفتیم؟ ما دو تا چرا همزمان همه کار میکنیم؟ همزمان به دنیا اومدن، همزمان غذا خوردن، همزمان دیوونه بازی 

ن،  درآوردن، همزمان دانشگاه رفتن، همزمان سر کار رفتن، همزمان بیرون اومدن از شرکت، همزمان بیمارستان رفت

 همزمان سوتی دادن! واقعاً چرا؟ 

 

یهو هممون زدیم زیر خنده! حاال بخند و کی نخند! پسرا که کال کم مونده بود دسته مبل رو گاز بگیرن، رامسین خنده کنان با 

زمین! مشت میکوبید رو رون پاش و رادوینم دلشو چسبیده بود و قهقهه میزد! من و مستانه هم کم مونده غش کنیم بیوفتیم رو 

مون رو هم  خدایا چی گفتیم؟ سوتی در این حد اصال؟ آتو دادیم، گاف دادیم، فردا پسرا ازش سوژه میسازن همین شرف نداشته

 آب میبره!

 

 رامسین با خنده گفت: هَ... همیشه.. انق... انقدر.. هَما... هماهنگ هس.. هستین؟ 

 

می.. همینه... که... مهد... مهدیس... به.. بهمون.. میگ... میگه پت.. و َم..  مستانه با خنده جواب داد: آ.. اره.. وا.. واسه... ه

 مت! 

 



 ......................... 

 

اون شب خیلی خاطره انگیز شد... کلی خندیدیم و باالخره هم آشتی کردیم... کنار هم فیلم دیدیم... از بیرون غذا سفارش دادیم  

... مستانه آهنگ گذاشت و هممون رو مجبور کرد به رقصیدن... من خجالت  و با شوخی و خنده های پسرا خوردیمش

میکشیدم جلو پسرا برقصم اما برعکس من خیلی ماهرانه میرقصید... کم کم خجالتم ریخت و منم رفتم وسط... صدای آهنگ  

چخبره؟ ما هم مجبور شدیم  در حدی بلند بود که نرگس خانم اومد دم حیاط و با نگرانی الکی که همش از فضولی بود پرسید 

مون رو دعوت کردیم و دور هم یه جشن کوچیک گرفتیم، همشون هم دخترن... خداروشکر  بگیم دوست های دوران دانشگاه 

قانع شد و رفت...حاال پسرا داخل خونه پوکیده بودن از خنده... خب نمیشد که بگیم دوست پسرامون اینجان، نرگس خانم  

داد و بدتر اینکه نظرش صد و هشتاد درجه درباره ما تغییر میکرد و ما اصال اینو نمیخواستیم...  مسلماً به مامان خبر می

 ��♀��دوروغ مصلحتی بود دیگه! 
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و باالخره ساعت چهار بامداد در حالی که چشمامون از بی خوابی قرمز شده بود رفتیم خوابیدیم، پسرا خواستن برن ولی از  

اونجایی که نرگس خانم و شوهرش و بچه ها و عروس ها و داماد هاشون تو کوچه کنار ماشینشون وایساده بودن، نمیشد از  

م کردیم اگه نرگس خانم میدیدشون آبرومون تو محل می رفت! چند ماه قبل خونه خارج بشن! با اون دوروغی که ما سر ه

مامان گفته بود نرگس خانم با شوهرش قصد دارن برن سفر حج، احتمال میدادم االن دارن میرن فرودگاه و بچه هاشونم دارن  

 شون میکنن. بدرقه

 



دیم پشت در حیاط وایساده بودیم تا زودتر برن و پسرا  حاال ما چهار تا در حالی که چشمامون رو به زود بار نگه داشته بو

 بتونن خارج بشن! 

 

 مستانه که کنارم وایساده بود آروم کنار گوشم پچ زد: مهسی!  

 

 سؤالی نگاهش کردم که زبونش رو روی لب پایینش کشید و گفت: ببین، چیزه به نظرت بهتر نیست پسرا اینجا بمونن؟ 

 

 سریع گفت: بخدا خیلی خوابم میاد، نمیتونم اینجا وایسم تا نرگس خانم برهچشمام از حرفش گرد شد که 

 

مون بخوابن؟ نمیشه، تو اگه خوابت میاد برو  با اخم ریزی بین ابروهام، مثل خودش پچ زدم: دیوونه شدی؟ دو تا پسر تو خونه

 داخل بخواب!  

 

 ابا مگه نگفتی بهشون اعتماد داری؟ چشماشو تو حدقه چرخوند و گفت: ِد همین دیگه! حرفت یکی نیست، ب

 

 من: گفتم اما نمیشه که اینجا بمونن، مستانه لطفاً اصرار نکن حوصله ندارم!  

 

 رویی صورتش رو کرد اونور!  با ترش

به پسرا اعتماد داشتم، بیشتر از چشمام... عشقشون کامالً بهمون ثابت شده بود... میدونستم آدمایی که بخاطر ما اومدن وسط 

شعله های آتیش هیچوقت ولمون نمیکنن... اما خب واقعاً نمیشد! به هر حال اونا دو تا پسر گُنده و ما دو تا دختر ریزه میزه! 

اگه میخواستن کاری کنن چطوری باید جلوشون رو میگرفتیم؟ هیجوره نمیشد! اعتماد داشتم ولی میترسیدم... تردید نداشتما،  

شتم... ما قبل رادوین و رامسین هیچوقت دوست پسر نداشتیم، هیچوقت با پسری شوخی و  اصال حتی یه ذره، فقط استرس دا

تجربگی باعث میشد استرس بگیرم! نمیتونستم وقتی دو  خنده نداشتیم، هیچوقت با هیچ پسری تو یه مکان تنها نبودیم! این بی 

 م هستن با خیال راحت بخوابم!تا نره غول تو خونه 



 

 #بی_گناه  

 214#پارت_

 #نازی 

 

 

 

 

 

 مستانه***

 

 شون! با حس درد تو گردنم الی پلک هامو باز کردم که تا خوردن نور شدیدی به چشمام، سریع بستم

 اه لعنت هی به مهسان میگم شب که میخوابی پرده رو بکش تا صبح نور نخوره به چشمامون، گوش نمیده که! 

 

با پشت دست چشمامو مالش دادم و آروم آروم بازشون کردم، صاف نشستم. وا تختم چرا انقدر سقف شده؟ به جان خودم قبال  

 نرم تر بود! 

 

 روم دهنم وسط خمیازه همونطور باز موند!  ه بدنم دادم که با دیدن صحنه روبهخمیاره بلند باالیی کشیده و کش و قوسی ب

 

یا ایهاالناس، جلل خالق، یا تک تک حیوونای کشتی نوح، یا عصای موسی، یا انجیل عیسی، یا مریم مقدس، یا ولیعهد 

 مممممممم! انگلیس، یا تاج جومونگ، یا مانی پیامبر، یا اوستا، یا پلنگ دم دراز، یا اوس کریممم

 

 عین فنر ده متر پریدم هوا.. بسم هللا الرحمن الرحیم! خدایا داری با چی امتحانم میکنی؟ نه جان خودم دارم خواب میبینم! 



 ِد خلمنگ خواب کجا بود بیدارِی بیداری! خندی زدم، اره حتماً خوابه! مگه نه؟ تک 

 

هم خواب بودن نگاه کردم.. بدتر از اون مهسان که سرش رو سینه  با چشمای گرد و دهن باز به رامسین و رادوین که تو بغل

 رادوین بود و رادوینم پاهاشو انداخته رو پاهای مهسان و سرشم تو بغل رامسین بود!  

 

 مون برده بود. با یادآوری دیشب و منتظر موندنشون برای رفتن نرگس خانم و شوهرش، فهمیدم چخبره! اینجا خواب

 

 ن غیرت دارم یعنی چی خواهرم سرش رو سینه نامحرم باشه؟ نوچ نوچ، بابا م

 

 ش صداش زدم: مهسان، مهسان بیدار شو، مهسان!  رفتم جلو و با تکون دادن شونه

 

 شنوه!  دریغ از یه تکون خوردن! نوچ انگار نمی

 

بلند شدم و دست به کمر بهشون نگاه کردم... چرا بیدارشون کنم؟ بزار یه بالیی سرشون بیارم بفهمن مستانه کابوس کهکشان 

 �😈😈😈😈😈�هاست! 

 

رو شدم! تلویزیون روشن  مثل مالیفیسنت یه خنده شرورانه سر دادم و رفتم سمت خونه، در رو باز کردم با بازار شام روبه

کرن و میوه ها و شکالت ها و تکه چیپس ها هم کف زمین  ها و کوسن مبل ها رو زمین افتاده بودن، پاپبود، همه بالشت 

 افتاده بود. 

 

 یه سوت کشیدم و زیر لب گفت: وات ِد فاک، من عمراً تمیز کنم! 

 



پودر، ضد آفتاب، رژ   و سریع از پله ها باال رفته و وارد اتاقمون شدم... یه راست رفتم جلو میز توالت و با برداشتن کرم

 گونه، رژ لب، سایه چشم، ریمل و خط چشم، با همون سرعت از خونه خارج شده و برگشتم به حیاط! 
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 ای بترکین! چطوری زیر نور مستقیم خورشید خوابیدن؟ 

 ای شروع کردم.  کنار مهسان نشستم و کارمو به طرز ماهرانه

 

با نصف کرم پودر رو به صورتش زدم و تا حد کمی که محو نشه مالیدم... با خط چشم براش سیبیل گربه نصف ضد آفتاب  

 کشیدم و رژ لب سرخ رو هم پشت چشماش زدم... ژر گونه و سایه چشم رو هم به پیشونیش زدم! 

 

ر زدم و روشم ضد آفتاب... لبخندی به شاهکارم زدم و رفتم سراغ پسرا، از رامسین شروع کردم. یکم به صورتش کرم پود

هاش و رژ لب رو هم به لباش زدم! نگاهی به هاش.. سایه چشم رو پشت پلک هاش.. ریمل رو به مژه رژ گونه رو به گونه

 ش انداختم و پقی زدم زیر خنده!  قیافه 

 

ده ها آرایشش کرده اگه ترکیب چندشی که ضد آفتاب و کرم پودر به وجود آورده بودن رو فاکتور میگرفتیم، مثل شاهزا

 بودم! 

 با رادوین هم همینکار رو کردم با این تفاوت که ضد آفتاب تموم شد و فقط کرم پودر به صورتش زدم! 

 



بعد انجام عملیات وایسادم باال سرشون و تا تونستم به قیافه های دلقک مانندشون خندیدم... مطمئن بودم وقتی بیدار بشن و 

 هاش دیگه!ست و شیطنتم نمیرارن، اما بازم دلم شیطنت میخواست... مستانهزنده وضع خودشونو ببینش 

 

صورت مهسان که طوری در آرایش غرق شده بود که اگه دستمو میذاشتم روش تا مچ میرفت داخل الیه های کرم پودر و 

نمالیده بودم! رادوینم که از ضد آفتاب! رامسین که کل صورتش پر از دایره های سفید شده بود چون ضد آفتاب رو درست 

همه خنده دار شده بود چون فقط وسط لب هاش رو رژ زده بودم اونم به صورت قلب مانند که قسمتی از باالی لب باالیی و  

 پایین لب پایینی رژی شده بود! 

 

خاک بر سرت مستانه  نه بابا موضوع جدِی... کارم زیادروی بود... صد در صد به محض دیدن قیافه هاشون میان سراغم...  

 که قبل انجام کارات اندازه نخود فکر نمیکنی، فقط بلدی بعدش پشیمون بشی!
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 تصمیم گرفتم یه کاری کنم که کمتر ازم عصبانی بشن، باید براشون صبحونه درست میکردم.  

 

رفتم داخل و مشغول شدم... سماور رو روشن کردم تا چای آماده بشه هم پنیر و مربا هویج با مربای آلبالو رو با کره گذاشتم 

رو میز وسط آشپزخونه، آِب پرتقال ها رو گرفتم و باالخره بعد نیم ساعت تونستم یه پارچ ازش رو پر کنم... اخ اخ دستم  

نجون ها ربخته و گذاشتم رو میز... حاال فقط نون کم بود، هوممم نانوایی که این  خیلی خسته شد!!!!! چایی رو داخل ف

نزدیک نیست نون از کجا بیارم؟ البته میتونستم زود برم نانوایی بگیرم و بیام ولی چون مهسان و پسرا دقیقا کنار در حیاط  



ه با صدای کسی که گفت "سالم" قبض روح  خوابیده بودن نمیشد در رو باز کنم و برم! همونطور فکرم درگیر نون بود ک

 رو شدم!  شدم، "هین"ی کشیدم و ده متر پریدم هوا که با رادویِن دلقک مانند روبه

 

 آب دهنم رو قورت دادم که گفتم: ببخشید، نمیخواستم بترسونمت!  

 

 من: نه نه نترسیدم، حواسم نبود فقط جا خوردم!  

 

بدشانس تو فیلم آلیس در سرزمین عجایب شده، داشتم به زود جلو خودمو میگرفتم تا ش که مثل اون پرنسس حاال با این قیافه

 نزنم زیر خنده!  

 

 رادوین: دستشویی کجاست؟ حس میکنم صورتم یه جوری شده، انگار خیلی چربه! 

 

 چربه؟ خدایی چربیش رو حس کرده اون حجم فراوان رژ لب رو حس نکرده؟ 

 

گاز گرفته بودم تا نخندم ولی نمیتونستم جلوی لبخندمو بگیرم با دست به سرویس بهداشتی که   در حالی که گونه هامو از داخل

 سمت چپ سالن قرار داشت اشاره کردم و گفتم: اونجا

 

سری تکون داد و رفت. درد بگیری یه تشکر میکردی خب! به محض اینکه وارد سرویس شد نشستم رو صندلِی پشت میز و 

 خدایا جون چه شاهکاری خلق کردم من! فقط نجاتم بده، قول میدم دیگه هیچوقت از این هنر هام خرج نکنم! زدم زیر خنده! 
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چشمامو محکم روهم فشار دادم و آماده فاجعه بودم که صدای داد رادوین، همراه با صدای افتادن و شکستن یه شئ، از  

 سرویس بهداشتی اومد.  

 

 ه ُمردی مستانه! اشهدت رو بخون!  دیگ

 

 در کسری از ثانیه رادوین با چهره برزخی جلوم ظاهر شده و با تُن صدایی که سعی داشت زیاد بلند نشه غرید: کار توئه؟ 

 

دونم لبخند نازی رو لبام نشونده و شروع کردم تند تند پلک زدن... تو دلم به چیز خوردن افتاده بودم از کاری که کردم... نمی

 من و مهسان چه مرضی داریم که همیشه بعد انجام غلط هامون عقلمون میاد سرجاش و پشیمون میشیم؟! 

 

 رادوین سرشو با تأسف تکون داد و گفت: اصال شوخی جالبی نبود! 

 

د" خب  و با کشیدن "پوووف" برگشت به سرویس بهداشتی.... دهنمو کج کردم و اداش رو درآوردم "اصالً شوخی جالبی نبو

 ( ��ی پررو هم نیستم)خوددرگیر دیوونه نبود که نبود، تو چرا برای من تأسف میخوری آخه؟ 

 

 بلند شدم و نگاه دقیقی به میز انداختم... همه چیز آماده بود... رسماً یه صبحونه شاهانه درست کردم بودم، ایول به خودم!  

 

شون زدم  وابن، اونم زیر آفتاب! با این طرح هایی هم که من رو صورترفتم تو حیاط... اینام خیلی دیر کردنا... چقدر میخ

 سوخته های آفریقایی خیلیه!  تبدبل نشن به سیاه

 



شونه مهسان رو تکون دادم و صداش زدم، یه تکون کوچولو خورد اما بیدار نشد... ای بر پدرت رادوین، خب برمیداشتی  

یده هااا! یه بلند کردن و داخل آوردنش نیاز به محرمیت نداره دیگه برادِر  میاوردیش داخل دیگه، خوبه دیشب تو بغلت خواب

 من! 

 

چند بار دیگه هم تکونش دادم اما بیدار نشد، خرس، خرس، خرِس قطبی! سمور آبی، حیوان تنبل! یه لگد زدم به کمرش که  

نم شوکه شده جیغ خفه کشیدم و یه متر  یه داد بلند عین فنر، سیخ نشست سرجاش، در حدی سریع اینکار رو انجام داد که م

 پریدم عقب!
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با چشمای گرد نگاهش میکردم که صورتشو چرخوند سمتم... یا حضرت پشمک چه اخمی هم کرده... اخمش در حدی بود 

غرید: چته حیوون؟ چشم نداری ببینی راحت  ش هاش مثل َشنبَل بهم پیوسته شده بود... از بین دندون های کلید شدهکه ابرو

 خوابیدم وحشی؟ 

 

 ای زدم و گفتم: دیدن آرامِش ما چشم بصیرت میخواد عزیزم! بیا داخل صبحونه حاضرهلبخند مسخره

 

پارم و جلو چشمای گردش که شبیه بوقلمون شده بود رفتم داخل... ریز ریز خندیدم... خدا کنه رادوین جلوشو بگیره تا تیکه 

 ��♀��ست دیگه! نکنه... واال افسارگسیخته

 



رفتم تو اشپزخونه که دیدم رادوین با صورت تمیز پشت میز نشسته... نگاهش که به من افتاد یه تای ابروش رو باال داد و  

 پرسید: رامسین و مهسان هنوز خوابن؟ 

 

 من: االن میان 

 

گاه خیره رادوین رو روی خودم حس کردم... یه لقمه دیگه با نشستم پشت میز و شروع کردم برای خودم لقمه گرفتن که ن

پنیر و کره و مربا آلبالو درست کردم و به سمتش گرفتم... اخم کمرنگی کرد که گفت: حس میکنم تو لقمه تو گلوم گیر کرده! 

 توام بخور بلکه پایین بره 

 

 برای سلول هاب خاکستری خوب نیست! چشماش گرد شد و با اخم گفت: خودت بخور، فقط پنیرش رو کم کن آخه 

 

حاال چشمای من گرد شد... سلول های خاکستری سلول های مغز بود، پنیر نخورم چون برای مغز خوب نیست! یعنی من بی 

 عقلم؟ منظورش این بود؟ غیر مستقیم بهم گفت خل؟

 

 رفتن برای خودش شد.  دندون هام رو روی هم فشردم که ابروهاش رو باال داد و با نیشخند مشغول لقمه گ

 به من تیکه میندازی جناب رادوین پناهی؟ نشونت میدم! 

 

 _دستشویی کجاست؟ 

 

 رو شدم! صورتش مثل مغز گردو شده بود! با شنیدن صدای رامسین، سرمو چرخوندم که با موجودی چرب روبه

 

رادوین که داشت چای میخورد پرید تو گلوش و به سرفه افتاد... زدم زیر خنده... واقعاً نمیتونستم جلو خودمو بگیرم... 

رامسین با تعجب نگاهمون میکرد که مهسان با همون اخم َشنبَلیش وارد شد... تا چشمش به رامسین افتاد اونم زد زیر خنده و 



ین گرفت که رامسینم متقابالً همین کار رو کرد... حاال هر دو بهم اشاره میکردن ش رو به سمت صورت رامس انگشت اشاره

های دلنواز خودشون! منم که دل درد گرفته از خنده، حاال رادوین اونور سرخ شده بود از سرفه  و میخندیدن، غافل از چهره

 ولی میون سرفه هاش داشت میخندید!  

 

 فرار کردن شده بودیم مثل کسایی که از تیمارستان 
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یهو هممون ساکت شدیم... انگار فهمیدیم اینکه هر چهار تامون داریم بهم میخندیم عجیبه... رامسین روشو کرد سمتم و با  

 چشمای ریز شده پرسید: صورت من که شکل مهسان نیست؟ 

 

د... زیر لب چیزی غرید و دوید سمت سرویس بهداشتی  و جواب من لبخند دندون نمایی بود که بهش زدم... چشماش گرد ش 

 ی ما سه بلند شد! که شلیک خنده

 مهسان سرشو با تأسف تکون داد و گفت: ای بر پدرت مستانه! 

 

 و رفت باال، احتماال میخواست بره سرویس بهداشتی اتاقمون؛ شونه ای باال انداختم و مشغول خوردن شدم.  

 

ان و رامسین اومدن... اولش کلی اخم و تخم کردن ولی بعد اخماشون باز شد و با شوخی و خنده بعد پانزده دقیقه باال مهس 

 مشغول خوردن شدن.  

 

 



امروز یه اتفاق بد افتاد... یه اتفاق وحشتناک... رادوین زنگ زده و با ناراحتی گفت پدرش فوت شده، بخاطر سکته قلبی،  

 صبحونه رفتن ظهر رادوین خبر داد.  دیشب که اینجا بودن سکته کرده، صبح که بعد 

مهسان با یه جعبه دستمال کاغذی تو بغلش نشسته بود رو مبل که فین فین میکرد، هی دستمال میکشید و باهاش اشک ها و 

 ش کرده و پرتش میکرد رو میز. اب دهانش رو پاک میکرد و بعد مچاله

 

ا! حتماً االن خیلی ناراحتن، اونا که مادر نداشتن فقط یه پدر منم دمغ رو مبل نشسته بودم، خیلی ناراحت بودم برای پسر 

 براشون مونده بود که اونم رفت!  

درد از دست دادن عزیزان، بدترین درد عالمه، مخصوصا اگه اون عزیزان، مادر و پدر آدم باشن. ما پدرمون رو یه 

خوشه... نمیدونم چرا حس میکنم، هر جا که گیر کنم  بینیم! ولی باز دلم به وجودش جورایی از دست دادیم! دیگه رنگشم نمی

به دادم میرسه... حس میکنم هنوزم مثل قدیما پشتیبانمه... تو مشکالت، بازم مثل همیشه میاد کمکم... شاید حسم مسخره باشه،  

نمیدونم چرا،  هاش خیانت کرده، چطور تو سختی ها باز میاد کمک بچه هاش؟ ولیپدری که با ه*رزه خیابونی به زن و بچه

 هنوزم بابا رو دوست داشتم؟ امید داشتم بهش، به وجودش، به بودنش، به خاطره هام ازش! 
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 دیدن! سوخت برای رامسین و رادوین که دیگه رنگ مادر پدر رو نمیدلم می

 

یه مانتو مشکی که کمربند چرمی داشت با شلوار زغالی و شال مشکی پوشیدم و عینک آفتابیم رو هم زدم، مهسان هم یه  

 مانتو بلند مشکی با شلوار لی مشکی و شال مشکی پوشیده بود. 



 

 م و با ماشینمون از خونه خارج شدم... بی حرف رانندگی میکردم، مهسانم ساکت بود. نهم رو انداختم رو شوکوله

اصال حال و حوصله حرف زدن نداشتم، یه حسی داشتم از نبود آقای پناهی... َمرد خوبی بود... یه رئیس خوب که هیچوقت  

 برگردیم شرکت، ولی به کل یادمون رفت.   بهمون گیر نمیداد... اخرین دفعه ای که دیدیمش بخاطر سوتی رامسین قرار شد

 

شون سیاه پوشیده بودن رفتیم...  رسیدیم بهشت زهرا، ماشین رو پارک کردم و پیاده شدیم... به سمت جمعیت انبوهی که همه 

 به سختی از ببنشون رد شدیم و خودمونو به جلو رسوندیم... با دیدن رامسین که زانو زده بود کنار قبر پدرش و مردونه

اشک میریخت دلم ریش شد... خدایا این پسر همیشه خندون رو چه به گریه؟ به رادوین نگاه کردم که کنار رامسین نشسته  

ش رو  بود و شونه هاش رو گرفته بود... اونم بغض داشت... میتونستم هاله اشک رو تو چشماش ببینم اما سرسختانه گریه

 رو بروز نمیده... فقط جلو مهسان کم میاره!   محار میکرد... فهمیده بوده هیچوقت احساساتش

 

نشستم کنار قبر و زیر شب شروع کردم به فاتحه خوندن... از خدا خواستم روحش رو شاد کنه... امیدوارم خدا دعاهامو  

 اجابت کنه... بنده خوبی نیستم براش! 

 

حالشم زیاد خوب نبود، اخم داشت و با  بعد مراسم خاکسپاری قرار شد پسرا برن مسجد، رامسین دیگه گریه نمیکرد اما

 هیچکس هم حرف نمیزد. 

 

ی پسرا که خیلیم پیر بود باال سر مهمونا شون، اونجا مجلس زنونه بود و فقط یه عمه رادوین ازمون خواهش کرد بریم خونه

 حضور داشت!  

 م بهشون بکنیم!با کمال میل قبول کردیم، شاید این کوچکترین کمکی بود که در این شرایط میتونستی

 

شون، تا لحظه آخری که سوار ماشینم شدم نگاهم رو رامسینی بود که سرشو به پشتی صندلِی ماشینش تکیه داده و  رفتیم خونه

 چشماشو بسته بود!  



 بغضم رو قورت دادم و با کشیدن یه نفس عمیق همراه مهسان وارد حیاط بزرگ و سرسبز خونه پسرا شدیم!  

 

دیگ های بزرگ رو آتیش بود و َمرد هایی مالقه به دست داشتن همشون میزدن... به سمت ورودی خونه  حیاط شلوغ بود... 

آمد می گفت... ای خشک و جدی جلو در وایساده بود و به مهمون ها خوش رفتیم... یه خانم مسن ولی خیلی شیک و چهره

فتیم و سالم کردیم، سری تکون داد و زیر لب گفت:  ست؛ جلو ر حدس زدم عمه پسرا باشه... رادوین گفته بود اسمش ریحانه

 خوش اومدید! 

 

 مهسان: ممنون، رادوین و رامسین ازمون خواستن اینجا بهتون کمک کنیم!  

 

ابرویی باال انداخت و با اخم ریزی بین دو ابروش پرسید: میتونم نسبت شما دخترا رو با برادرزاده هام بدونم؟ یعنی انقدر بهم  

 شون و مراسم پدرشون کمک داشته باشید؟ هستید که ازتون بخوان بیایید خونه نزدیک 

 

 من و مهسان بهم نگاه کردیم و چند بار پشت سر هم پلک زدیم! 
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 ای خدا حاال چی بگیم؟ دوست دختر که نمیشه، میشه؟ 

اومدم جواب بدم که عمه پسرا زودتر گفت: شما که نمیخواهید بگید معشوقه های پسرا هستین؟ من اصال از این موضوع 

 خوشم نمیاد! 



 

 ذارت! دوست که نمیشه، معشوقه هم که یُخ، 

 

 من: نه نه معشوقه چیه عمه خانم، ما خب ما... 

 

 یه تای ابروش رو باال داده و گفت: شما؟

 

 فت: ما همسراشون هستیم! یهو مهسان گ

 

 جاااااااااااان؟ همسر؟ نه همسر؟ خداااا اندازه نخود به این مهسان عقل ندادی، کرمتو شکر! 

 با چشمای گرد بهش نگاه کردم و زیر لب اسمشو زمزمه کردم: مهسان!

 

را چی بگیم؟ این عمه ش کنیم آخه؟ اصال به پس خودشم هنگ کرده بود...اخه این چه حرفی بود که زد؟ حاال چطوری جمع

خانم که تا چند ماه ممکنه بمونه عزادار آقای پناهی، اونوقت چه خاکی تو سرمون بریزیم؟ ای خاک بر سرت مهسان که  

 مون تو این هََچل!انداختی

 

  عمه خانم: چی گفتی دختر؟ خدای من چطور من از ازدواج برادرزاده هام بی خبر بودم؟ غیر ممکنه بدون حضور و اطالع

 من مراسم ازدواج برگزار کنن! 

 

 غیر مستقیم بهمون گفت دارید دوروغ میگید، اگه پسرا ازدواج میکردن من حتما خبردار میشدم! 

 شون بود... کفنت کنم مهسان که بخاطرت دوروغگو هم شدیم! گفت...به هر حال عمهراست می

 

 من: خب نمیشه گفت همسر....



 

رسید...نگاهش خیلی تیز و برنده ول کردم... یه زن قوی، مغرور و با سیاست به نظر میتیز نگاهم کرد که حرفمو نصفه 

 بود!

 

 _سالم، غم اخرتون باشه! 

 

 رو شدیم. با شنیدن صدای کسی، هر سه سر چرخوندیم که با زن چادری که دختر بچه ای کنارش وایساده بود،روبه

 عمه خانم سرشو تکون داد و با غم گفت: ممنونم!

 

چشم و ابرو به مهسان اشاره کردم تا زنه اینجاست و عمه خانم رو سرگرم میکنه فلنگو ببندیم، اونم سرشو تکون داد و هر با 

 دو با زدن یه لبخند دندون نمای مزخرف وارد خونه شدیم. 

 

سانو گرفته و به کلی زن با چادر ها و لباس های سیاه تو سالن، رو مبل ها نشسته بودن و قرآن و ٰیٓس میخوندن، دست مه

 سمت اشپزخونه رفتیم. 

 

همین که وارد شدیم بهش توپیدم: اخه اون چه حرفی بود که زدی؟ حاال جواب پسرا رو چی بدیم؟)کالفه موهامو چنگ زدم( 

 مون نمیکنن! چه فکرا که درباره

 

 تر بابا، شلوغه صداتو میشنون! مهسان: آروم

 

 اخه تو چرا هر چی از ذهنت میپره؟ خراب کردی مهسان!   با عصبانیت غریدم: به درک بزار بشنون!

 



گفتیم دوست شونه ای باال انداخته و با ناراحتی گفت: خب از دهنم پرید، دیدی که زنه گفت از معشوقه ها بدش میاد، اگه می

 دختراشون هستیم به نظرت چه برخوردی باهامون میکرد؟

 

 و نالیدم: با اردک از خونه پرتمون میکرد بیرون!ای که وسط آشپزخونه بود ولو شدم رو صندلی
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 پشت چشمی نازک کرد و با دهن کجی گفت: خوبه خودتم میدونی و اینجوری بهم میتوپی! 

 

 کالفه از رو صندلی بلند شدم و گفتم: خیله خب حاال وقت این حرفا نیست، برای یه کار دیگه اومدیم اینجا

 

اون روز سعی کردیم تا میتونیم جلو چشم عمه خانم نباشیم... بدجور سوتی داده بودیم و نمیشد به این راحتی ها جمعش 

کرد... مخصوصا اون حرف آخر من که گفتم "خب نمیشه گفت همسر".... واقعا گند زده بودیم... فقط نگران پسرا بودم... 

داشتیم؟ نه... این این دفعه دیگه مثل دفعه های قبل نبود که با چند تا حرف  چی باید بهشون میگفتیم؟ اصال حرفی برای گفتن

و معذرت خواهی حل بشه... مخصوصا االن که نه پسرا در شرایط درست و حسابی بودن نه ما... فقط از خدا میخواستم عمه  

 خانم اینجا نمونه، وگرنه کارمون ساخته بود. 

 

نفر بودن و هر کدوم مشغول به کاری... تعداد مهمون ها   10یا  9دمتکار هاشون حدود تا جایی که تونستیم کمک کردیم... خ

انقدر زیاد بود که صدای همه خدمه ها دراومده بود... حتی یه ثانیه هم ننشستیم... هی چای و میوه میبردیم... یس میدادیم  



دیم... حلوا تعارف کردیم... جونم دراومده  دست مهمون ها... تو درست کردن ناهار کمک کردیم.... کلی ساالد درست کر 

 بود... از بس که راه رفتم و ایستادم پاهام گز گز میکرد، مخصوصا مچ پاهام که بدجور درد گرفته بود.  

 

اخه اینا دیگه کین؟ این همه فامیل داشتن و ما خبر نداشتیم؟ به جان خودم جمعیت حیوانات جنگل های آمازون هم اینقدر 

 نیست! 

ین یازده ماهی که پسرا رو شناخته بودیم هیچوقت حرفی از خانواده، فامیل ها، مهمونی های خانوادگی و مادرشون نزده تو ا

 گفتن! بودن؛ کال هیچوقت درمورد کار و زندگیشون چیزی نمی

رف هایی که ست... البته با توجه به حرف های آیلین درمورد تنفر پسرا از پدرشون و ح حس میکردم یه رازی پشت پرده

اون روز، وقتی که هنوز تو شرکت کار میکردیم شنیده بودم کامال مطمئنم بودم که حسم درست میگه! حتی میدونستم پدر  

 پسرا، قاتل مادرشونه! 

 

 شون بهتر شود و عمه خانم هم رفت، ازشون درمورد گذشته و پدر و مادرشون سؤال کنم! تصمیم گرفتم وقتی حال

نبود... فضولی بود... اما نمیتونستم جلوی خودمو بگیرم... با این چیزایی که من میدونستم تا االنم که   شاید این کارم درست

 شون رو میدونیم! سؤالی نکردم خیلیه... اونا از همه چیز زندگی ما خبردارن ولی ما چی؟ فقط اسم و فامیل و شغل و سن

 

مخصوصا عمه خانم بود! زن ها که حق داشتن، مطمئناً تا حاال  اون روز تنها چیزی که اذیتم میکرد نگاه خیره زن ها،

 دوقلویی با این شباهت ندیده بودم ولی عمه خانم... نگاه اون پر از غرور و تمسخر بود، اخم داشت!  

 البد پیش خودش میگفت میخوان خودشونو بندازن به برادرزاده های من نمیدونن چه دوروغی سرهم کنن!  

 

 گرفتم تا چیزی بهش نگم، و خداروشکر موفق هم شدم!   خیلی جلوی خودمو

موقع ناهار همین که خواستیم چیزی بخوریم فرستادمون برای پذیرایی، به کارش از عمد بود... خیلی حرصم گرفت... شانس  

باالخره   داشت وگرنه از گشنگی تلف میشدیم... خیلی ازش تشکر کردیم وآوردیم یکی از دخترای خدمتکار برامون غذا نگه



عصر تونستیم ناهار بخوریم... تا اونجا که فهمیدم همه خدمه ها یه جورایی از عمه خانم حساب میبرن... ازش میترسیدن و  

 این کامال از حرکات و چشم چشم گفتنشون مشخص بود! 
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اون روز باالخره تموم شد و مهون ها هم رفتن، فقط عمه خانم و دخترش که اسمش آروشا بود موندن، چون از اقوام نزدیک 

 بودن. 

 

 ولو شدم رو کاناپه و نالیدم: وای خدا ُمردم! انگار از کل جمعیت غاره آسیا پذیرایی کردم! چقدر زیاد بودن 

 

 خودم نالید: وای نگو، کم مونده بود بزنم زیر گریه! پاهام گز گز میکنن بخدا!  مهسان که رو مبل کناریم ولو شده بود مثل 

 

 _به این زودی خسته شدین؟ هنوز ظرفا مونده

 

 با شنیدن صدای عمه خانم هر دو سیخ سرجامون نشستیم... جلل خالق عین جن بوداده میمونه! از کجا اومد یهو؟  

 

لبخندی زد و ادامه داد: به هر حال شما همسرای رادوین و رامسین و خانم های این خونه هستین! نمیخواهین که اجازه بدین  

 خدمه ها به تنهایی اون همه ظرف رو بشورن؟ خسته میشن، امروز خیلی کار کردن.  

 



ا این حرف ها بفرستمون ظرف بشوریم،  دندونامو از حرص روی هم فشار دادم! میدونستم ازمون خوشش نیومده و میخواد ب

 ولی نمیفهمیدم چرا ازمون خوشش نمیاد؟ ما که کاریش نکردیم 

 

 شوریم... مهسان: ظرف... خب نه ما نمی

 

 شوره! شویی میتیز نگاهش کرد که سریع گفت: ماشین ظرف

 

 ایول بهت مهسان... برای اولین بار یه حرف درست حسابی زدی!  

 یزی بایت ضایع شدنش، سرشو تکون داد و گفت: خیله خب، ولی ظرف ها خیلی زیاده! عمه خانم با اخم ر 

 

 مون کامال واقف هستیم عمه خانم!  من: شما نگران نباشید خودمون حلش میکنیم ما به وظایف 

 

دخالت   مون رو چطور انجام بدیم، تودونیم کارهای خونهرسما بهش گفتم "ما خان های این خونه هستیم و خودمون می

 نکن!"  

 

هامو نیشخندی زدم که ابروهاشو باال داد و با حرص مشهودی گفت: اوه بله، من فقط به عنوان بزرگتِر پسرا خواستم عروس

 بسنجم! شما واقعاً الیق برادرزاده های عزیز من هستید دخترا! خب حاال اتاق من و دخترم کجاست؟ 

 

اخمامو کشیدم توهم! زنیکه میمون چی با خودش فکر کرده میخواد ما رو با تیکه از لحن تمسخرآمیزش حرصم گرفت و 

 پروندن بسنجه؟ 

 

مهسان: باال چند تا اتاق خالی داریم ولی برای اقامت آماده نیستن، چون خونه خیلی شلوغ بود و فکرشم نمیکردیم کسی بخواد  

 متأسفانه!   شب بمونه، هیچ محل استراحتی برای مهمون ها آماده نکردیم.



 

ایم و نیاز شدیدی که استراحت داریم! مشکلی نیست میتونم شب رو تو اتاق شما  عمه خانم: ولی من و دخترم خیلی خسته

 بگذرونم! 

 

با چشمای گرد نگاهش کردیم که ادامه داد: خب شما به عنوان میزبان باید هرطور شده آسایش مهمان رو فراهم کنید دیگه،  

 درسته؟ 

 

نوازی همین مون تو عمل انجام شده... دهنمون رو قشنگ سرویس کرد... نمیشد حرفی بر خالفش بزنیم... رسم مهمانگذاشته

بود دیگه... مهمان همیشه باید تو آسایش باشه حتی اگه میزبان مجبور بشه کف اشپزخونه بخوابه... احترام مهمان همیشه  

 و کوچیک میکردیم... عجب سیاستی داشت این زن!  گفتیم فقط خودمون واجبه... مطمئناً اگه چیزی می 

 

 من و مهسان بهم نگاه کرده و سرمون رو تکون دادیم. 

 

 من: بله شما درست میگید، اتاق پسرا..... 

 

 پرید میون حرفم: میدونم طبقه باالست، قبالً اتاق هاشون رو دیدم! 

 

ق های پائین مونده، برامون بیاریدشون و دخترمم صدا کنید، به سمت پله ها رفت و گفت: چمدون من و دخترم تو یکی از اتا

 تو حیاطه! 

 

 و مقابل چشمای بهت زده ما از پله ها باال رفت. 

 



مهسان: این فکر کرده ما خدمتکاراشیم؟ بابا یه لطفاً، خواهش میکنمی چیزی! ای ده تا چمدون اندازه چمدونت از آسمون  

 بیوفته بخوره تو سرت زنیکه! 

 

 زار فردا حقشو میذاریم کف دستش! فعال برو ببین چمدونش تو کدوم اتاقه منم برم دخترشو صدا کنم. من: ب

 

هاش رها کرده بود و داشت و پشت به من داشت با تلفن و تو حیاط، یه دختر قد بلند رو دیدم که موهاشو آزادانه رو شونه

 حرف میزد.  

 

ای که کشید، ده متر پرید هوا که تلفن از دستش افتاد رو ش، جاخورده با جیغ خفهرفتم سمتش و دستمو گذاشتم رو شونه

 زمین! 

دستشو گذاشت رو قلبش و با تعجب گفت: یا کپور مقدس! تو دیگه از کجا پیدات شد؟ بزنم به تخته جمعیت مهمون میزبون 

 این خونه تمومی نداره! 
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 بَه اینم مثل خودم حس خوشمزگی داره که! با کپور مقدس!!!!!!  

اگه شرایط دیگه ای بود حتما کلی بخاطر حرفش میخندیدم و مسخره بازی درمیاوردم ولی االن اصالً حال و حوصله نداشتم،  

 یک بار محکم پلک زدم سپس گفتم: بیا داخل، مادرت کارت داره 

 



 ت: و تو کی هستی؟ صاف ایستاد و گف

 

 با کالفگی جواب دادم: زن پسر داییت!  

 

 همونطور که مقابل چشمای گردش به سمت در میرفتم دستمو تو هوا تکون داده و ادامه دادم: خشکت نزنه، بیا داخل 

 

بریم خونه باید و وارد شدم... مهسان از پله ها پایین اومد... کش و قوسی به کمرش داد و گفت: دیگه کشش ندارم مستانه! 

 زودتر بخوابم 

 

رو مبل نشستم و سرمو به پشتیش تکیه دادم... گردنم، کمرم، پاهام، تقریباً کل تنم درد میکرد... خیلی کوفته شده بودم... تا  

حاال تو عمرم اینقدر کار نکرده بودم... نه من، نه مهسان... دخترای ناپرورده ای که صبح تا شب تو خونه میخوردن و 

حلوا هم زدن تو دیگ هایی به اون بزرگی و تحمل دمای گرمشون که به صورتم میخورد  وابیدن رو چه به این کارا آخه؟ میخ

واقعاً غیر قابل تحمل بود... نیم ساعت وایسادن باال سر دیگ ها... برای یه لشکر ساالد درست کردن، انگشتم رو هم بُریدم...  

 تا حاال از بیشتر از سه نفر پذیرایی نکردم واقعاً سخت بود!   پذیرایی از اون همه آدم برای منی که

 

 _هوی با تو بودما، پاشو بریم خونه 

 

م کرده بود به مهسان توپیدم: چی میگی تو؟ با اون دوروغی که سرهم کردی خونه چه  با کالفگی و سردردی که دیوونه 

ر سرمون رامسین و رادوین شوهرامون نیستن؟ بشین صیغه ای االن؟ مگه خیر سرمون خانمای این خونه نیستیم؟ مگه خی 

 همینجا تا بیان 

 



چشماش گرد و دهنش باز مونده بود... حق داشت... تا حاال چنین رفتار تندی از من ندیده بود... درسته همیشه سر به سرش  

ه بودم... اخمامو کشیدم  میذاشتم و گاهی هم که از دستش عصبانی میشدم بهش میتوپیدم ولی هیچوقت اینجوری سرش داد نزد

 توهم و دوباره سرمو به پشتی مبل تکیه دادم... خستگی خیلی بهم فشار آورده بود... چشمامو بستم!  

 

 _خیله خب بابا، چرا داد میزنی؟ اگه عمه خانم و دخترش صداتو بشنون خیلی بد میشه! 

 

 با چشمای بسته جواب دادم: بشنون، به درک 

 

 صداش متعجب شد: بشنون؟ دیوونه شدی؟ آبرومون جلو میره، چه فکرا که دربارمون نمیکنه! 

 

 من: باالخره که میفهمه

 

 نشست، چشمامو باز نکردم از تکون خوردن مبل حدس زدم کنارم 

 

مهسان: همینجوریشم چشم دیدن ما رو نداره، اگه اینو بفهمه دیگه شرفمون برباد میره! ممکنه به پسرا بگه حاال اونا چه  

 مون گفتن! مون میکنن؟ البد با خودشون میگن اینا خواستن خودشون رو به ما قالب کنن همچین چیزی به عمهفکرایی درباره

 

 مون بکنن... نظر و افکار اونا برام مهم بود.  گفت... نمیخواستم پسرا فکر بدی دربارهمی مهسان درست

 

 من: پس با این حساب باید خودمون بهشون بگیم، اونم جوری که دچار سوءتفاهم نشن! 

 

 مون بکنن!  ناامید جواب داد: اگه به ماست که یه کاری میکنیم هزار تا فکر درباره

 



 من: اوووف بسه مهسان، صبر کن پسرا بیان یه کاریش میکنیم دیگه!

 

 #بی_گناه  
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 #نازی 

 

 

 

 مهسان: باشه بابا، چرا عصبانی میشی؟ 

 

کشید... ذهنم خسته بود، نمیدونم چرا؟... باید جسمم خسته باشه ولی ذهنم از کار افتاده بود.. از جوابی ندادم... دیگه مخم نمی

 این همه دوروغ سرهم کردن و حرص خوردن، خسته بودم! خسته.  

 

 صدای قدم هایی رو شنیدم که از کنارم رد شدن، حدس زدم آروشا، دختر عمه خانم باشه.  

 مامو باز نکردم تا از پله ها باال رفت و دیگه صدای تق تق اون کفش های پاشنه بلندش نیومد!  چش 

 

شکستمش، نه مهسان... هر دو ساکت بودیم... فکرمون درگیر... انگار نمیدونم اون سکوت چقدر ادامه داشت؟! نه من می

م... همیشه تو دردسر میوفتادم... همیشه یه دوروغ ذهن اونم خسته شده بود... دیگه نمیخواستم در هیچ شرایطی دوروغ بگ

رو با یه دوروغ دیگه ماس مالی میکردم... همیشه حرف هایی که ناخواسته از دهن من و مهسان درمیومد رو با دوروغ  

 ماس مالی میکردم!  

 خسته شده بودم از این وضع، از این به بعد دوروغ موقوف!  

 

 _سالم 



 

 امو باز کرده و از روی مبل بلند شدم.  با شنیدن صدای آشنایی، چشم

 رادوین و رامسین با چهره هایی غمگین و شونه هایی افتاده تو چارچوب در وایساده بودن!  

 

 مهسان: سالم 

 

بارید.... تو این وضع فهمیدن دوروغ ما و درگیر ش میاومدن داخل... نگاهم رفت پی رامسینی که غم و غصه از چهره

 رف بود؛ اما به هیچ وجه نمیخواستم با یه زر مفت دیگه ماس مالیش کنم! بهتر بود که بگم. شدنشون، واقعاً مزخ 

 

 دهن باز کردم سالم کنم که با صدای عمه خانم از پشت سرم که گفت "اوه شما ِکی بزرگشتید؟" حرف تو دهنم ماسید! 

 

برای ما نازک کرد و رفت سمت پسرا، با شون که داشت از پله ها پایین میومد. پشت چشمی نگاه پسرا رفت سمت عمه

 تون بودم پسرای من!  تعجب نگاهش میکردیم که هر دوی پسرا رو در آغوش کشید و گفت: نمیدونید چقدر دلتنگ

 

گوشه لبم رفت باال! فکر نمیکردم در حضور پسرا هم برای ما پشت چشم نازک کنه، ولی انگار این زن ذاتاً با ما مشکل  

 داشت!  

 

 ما هم دلمون برات تنگ شده بود عمه!  رادوین:

 

ازشون جدا شد و با لبخند پیشونی هر دو تاشون رو بوسید و گفت: حتما همینطوره!)با اخم ادامه داد( شما چرا بهم نگفته  

 بودید ازدواج کردید؟ یعنی انقدر غریبه بودم؟ 

 



موسی بخوره تو سرت... ای حیوونای تک تک کشتی  ای الل شی زنیکه... ای صدات قطع شه میمون... ای عصای حضرت 

نوح از روت رد بشن... ای پلنگ دم دراز با دمش دماغتو قلقلک بده... ای موش کوره زبونتو بخوره زنیکه... ای نامادری  

سفید برفی بهت سیب سمی بده، بخوری بمیری راحت شیم ازت... ای مالیفیسنت طلسمت کنه ده سال بخوابی... ای خرس 

 ی محافظ جنگل با شکارچی اشتباه بگیرنت، تا میخوری بزنتت میمون! ای خدا بگم چیکارت نکنه عمه خانم!ها

 

 پسرا با چشمای گرد داد زدن: ازدواج؟؟؟؟ 

 

عمه خانم با تعجب گفت: وا چرا داد میزنید؟ اره دیگه ازدواج )برگشت سمت ما دو تا که خشکمون زده بود و ادامه داد( مگه 

 مهسان همسرای شما نیستن؟  مستانه و

 

پسرا با تعجب بهمون نگاه کردن... یه اخم محو رو وسط پیشونی رامسین بود... جوِن َجِدت ببخش تو این وضعیت انداختمت  

 تو همچین دردسری!  

 

اره، همسر!  نگاِه متعجِب عمه خانم بین ما چهار نفر میچرخید، دیدم اگه خودم زودتر چیزی نگم ممکنه لو بدن پس گفتم: ها

 یعنی همسر کامل نه هااا! خب چطور بگم آخه؟ 

 

 عمه خانم: عزیزم یعنی چی که همسر کامل نه؟ من متوجه نشدم، درست توضیح بده دخترم

 

دنبال یه جواب درست حسابی تو ذهنم بودم که مهسان پیش دستی کرده، زودتر گفت: یعنی فقط عقد کردیم، هنوز مراسم  

 ه! ازدواجی صورت نگرفت

 

گل از گل عمه خانم شکفت و با ذوق گفت: اوه خدای من! این عالیه! یعنی من میتونم تو جشن عروسی برادرزاده های 

 عزیزم حضور داشته باشم! 



 

 #بی_گناه  
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 #نازی 

 

 

 

 لبخندی که قشنگ حالت زارم رو بیان میکرد، تحویلش دادم.  

جب پریده بود باال و خیره نگاهمون میکردن، نگاه کردم. خدایا فقط امشب رو  از گوشه چشم به پسرایی که ابروهاشون از تع

 به خیر بگذرون! 

 

 اید؛ برید بخوابید. تون هم خیلی خستهعمه خانم که دید ما مثل چغندر وایسادیم گفت: خب دیگه نصفه شبه، مطمئنم همه 

 

ی که خونه خیلی شلوغ بود همسراتون نتونستن اتاق برای  نگاهش رو به پسرا دوخت و ادامه داد: بچه ها متاسفم! از اونجای

 ی شما میمونیم!  استراحت و خواب ما آماده کنن به همین دلیل من و آروشا تو اتاق دو نفره 

 

شون مشترک بود؟ نه جانم، این همه اتاق تو این خونه نیست  اونوقت پسرای راستین ابرو هام پرید باال! مگه پسرا اتاق 

شون مشترکه؟ غیر ممکنه، به اندازه موهای کله همین عمه خانم تو این خونه اتاق  گندگی اتاقپناهی، به اون پولداری و کله 

 هست! 

 

 اال استراحت کنید، امروز حتما خیلی خسته شدین! ببخشید دیگه به شمام زحمت دادیم!  رامسین: بله، شما بفرمایید ب

 

 عمه خانم با اخم جوابش رو داد: اِوا پسر زحمت چیه؟ اون خدابیامرز مثالً داداش من بودا! دیگه از این حرفا نزنیا!  



 

 ا باال رفت. رامسین به لبخند تلخی اکتفا کرد؛ عمه خانم سرش رو تکون داد و از پله ه

تون قبل اینکه پسرا چیزی بپرسن سریع، با لحن پراسترسی گفتم: ببینید ما واقعاً مجبور شدیم این دوروغ رو بگیم! عمه

ای و دوست پسر دوست دختر و اینا خوشش  مون رو پرسید، نشد بگیم دوستیم چون قبلش گفت از رابطه های معشوقهنسبت

 نمیاد! واقعاً....  

 

 کنه! دونیم، عمه خیلی سخت گیره، وقتی به چیزی گیر بده دیگه ول نمی دونیم میید وسط حرفم و گفت: میرامسین پر 

 

دادیم تا دهنمون کف  شون رو میدونن، وگرنه باید انقدر توضیح میعمه نفسمو آسوده بیرون دادم، هعی خداروشکر اخالق

 کنه! واال 

 

 تون دیگه! محسوب میشین، نمیتونین برین خونه رادوین: خب با این حساب که االن همسرای ما 

 

 مهسان با هول گفت: اِ یعنی چی؟ گفتیم فقط عقد کردیم، زن شوهر واقعی که نیستیم تو یه خونه زندگی کنیم!

 

تون همینه و  رامسین: تو که رسم و رسوم و اعتقادات خانواده ما رو نمیدونی! از نظر عمه خانم شما از این به بعد خونه

 ا هم به هیچ وجه نباید خونه مادر پدرتون بمونید!هشب

 

 من: یعنی چی آخه؟ اینا چه رسم و اعتقاداتیه؟من میخوام برم خونه، خوابم میاد.

 

 رادوین: هر کی خربزه میخوره باید پای لرزشم بشینه! متأسفانه تا وقتی که عمه اینجاست نمیتونید جایی برید! 

 

 اینا چه رسم و رسومِی؟ مثل این خانواده های سلطنتِی سنگین رنگین!عجب گیری کردیما... خدایی 



 

 #بی_گناه  
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 رامسین: بهتره بریم باال حرف بزنیم، دیگه واقعاً نمیتونم سرپا وایسم! 

 

مون رو میخواستم... تخت گرم و نرم خودمو میخواستم... یه خواب راحت میخواستم...  با اخم به سمت پله ها رفتم... من خونه

آور که مامان هر شب میخوره رو یواشکی بندازم باال و تخت بخوابم... لعنت بر شدیداً نیاز داشتم اون قرص های خواب

 دوروغی بود که بهم بافتیم؟ عین خر گیر کردیم تو ِگل!  موقع باز شود! اخه این چهدهانی که بی

 

 ها افتادم!  از پله ها باال رفتم، با دیدن دکوراسیون طبقه باال دهنم باز موند! یاد قمارخونه ها تو فیلم 

 

ر  یه سالن بزرگ بود که سمت چپش سه تا اتاق قرار داشت، سمت راست خیلی باحال بود چون به جای دیوار سنگی، دیوا

ای داشت! یه پرده بزرگ طوسی هم جلوش کشیده شده بود. یه میز بیلیارد هم وسط سالن قرار داشت، رو زمین فرش  شیشه

کرم قشنگی داشتند تو دید بودن، گوشه سالن هم یه میز نسبتاً بزرگ که  پهن نشده بود و کاشی های سفید که طرح های مشکی 

ای هم دو تا  های شراب روش بود! یعنی الکل بودن؟ جلوی اون دیوار شیشهیه عالمه شیشه با رنگ های مختلف و گیالس 

 شون قرار داشت که دو لیوان بزرگ مخصوص قهوه و نوشیدنی های داغ روش بودن! صندلی با یه میز عسلی وسط

 

 _خیلی باحاله نه؟ 

 



 نمیدونم کی این حرف رو زد؟ از تعجب مخم داشت سوت میکشید! 

 

 لی خفنه! من: آوره بابا خی

 

م نشست، چون حواسم نبود جا خوردم و چند قدک عقب رفتم. به خودم اومدم دیدم  صدای خنده اومد و سپس دستی رو شونه

 رامسینه! 

 

 ها باز شد که هممون ده متر پریدیم هوا! جلل خالق عمه و برادرزاده ها ذاتاً عین جن بوداده میمونن! یهو در یکی از اتاق

 

 زی شده؟ چرا نخوابیدی؟ رادوین: عمه چی

 

 م بود اومدم آب بخورم، شما چرا اینجا وایسادین؟ برین تو اتاقاتون دیگه!  عمه خانم: هیچی واال تشنه

 

 در یکی از اتاق ها رو باز کرده و رو به رادوین و مهسان و گفت: برید بخوابید خیلی خسته شدین!  

 

 دو تاشون بهم نگاه کردن و مهسان گفت: پس رامسین و مستانه چی؟ نمیشه که ما تنها تو اتاق باشیم!  

 

 عمه خانم: مگه زن شوهر نیستین شما دو تا؟ رامسین و مستانه میرن اون یکی اتاق 

 

 و در اون یکی رو هم باز کرد.  

 و! ذارت! بیا گاومون زائید اونم دو هزار و پانصد و هشتاد و سه قل

 

 #بی_گناه  



 228#پارت_

 #نازی 

 

 

 

 و به این ترتیب عمه خانم رادوین و مهسان رو فرستاد اون یکی اتاق و ما رو هم این یکی اتاق. به همین سادگی! 

 دوروغ از عمد گفتیم، گفتیم، گفتیم هیچکدوم دردسر نشد؛ حاال این که مجبور شدیم بگیم تخم گذاشت فاجعه شد!  

 

تی از اینکه با یه پسر تو یه اتاق تنهایی؟ میدونی که از قدیم میگن اگه دو نفر نامحرم با هم تنها باشن، رامسین: نگران نیس 

 شیطان نفِر سوِم بینشونه! هوم؟  

 

ش برگشتم سمتش و گفتم: نه، چرا باید نگران باشم وقتی که  منی که کنار پنجره دست به سینه وایساده بودم، بعد اتمام جمله

 از هر محرمی بهم محرم تره؟ این نامحرم 

 

 از روی تخت بلند شد و به سمتم اومد، جلوم وایساد و با لبخند گفت: یعنی از در کنار من بودن نمیترسی؟ 

 

 با لبخند سرمو به معنی منفی تکون دادم و گفتم: به هیچ وجه!  

 

لبام قرار داد! محکم بوسید و منم  لبخندش عمق گرفت و صورتمو با دستاش قاب گرفت، سرشو جلو آورد و لباشو رو 

 همراهیش کردم، چرخیدیم و افتادیم رو تخت، همچنان بوسیدنمون ادامه داشت!!!  

 

 .......................... 

 



 مهسان***

 

 رادوین: چقدر بهم اعتماد داری مهسان؟ 

 

 کنارش رو تخت نشستم و صادقانه جواب دادم: انقدر که بدون هیچ ترس و استرسی بتونم باهات تو یه مکان بسته بمونم!  

 

 ی قبل از خواب چطوری؟ش گذاشتم که گفت: با یه قصه لبخندی زد و دستشو دور گردنم انداخت، سرمو رو شونه

 

 با ذوق گفتم: کامال موافقم!  

 

 ز کشید رو تخت، دستشو برام باز کرد و گفت: بیا اینجا تا تعریف کنم با لبخند دلنشینی درا

 

تردید نداشتم... میدونستم قرار نیست بهم دست درازی کنه... قرار نیست حد و حدود رو رد کنه... قرار نیست حرمت بینمون 

 رو بشکنه... من به این پسر و عشق و احساسش، از صمیم قلبم اعتماد داشتم!  

 و بغلم دراز کشیدم و دست اون دورم پیچید، آهی کشید و شروع کرد به گفتن! با لبخند ت

 

رادوین: روزی بود و روزگاری، تو یکی از روستاهای شمال که نزدیک جنگل هم بود و آب و هوای پاک و سرسبزی 

ازش رو داشت، یه خان مغرور و سنگدل حکمرانی میکرد! اون خان انقدر قدرت داشت که هیچکس جرئت سرپیچی 

نداشت، مردم روستا همیشه با ترس از خان، دستوراتش رو اطاعت میکردن! اسمش رادمین بود، قدرتمندترین و زورگو  

 ترین خانی که تا به اون زمان در اون روستا وجود داشته! 

 

 ......................... 

 



 مستانه***

 

 من: چه خان بدی! 

 

ه حرمسرا از زنای هـ*زره داشت! هیچکدومشون رو حامله نمیکرد و اگه اتفاقی حامله  رامسین: اره بد بود، خیلیم بد بود! ی

 شون میزد تا بچه به دنیا نیومده بمیره!  میشدن انقدر کتک

 

 من: هـــیـــن! 

 

رامسین: منم اولین بار که شنیدم هین کشیدم! یه بار یکی از زناش حامله شد، خواست بگیردش به باد کتک که اون زن 

زودتر پا به فرار گذاشت! کل ایران رو گشت اما زن رو پیدا نکرد، عکسش رو روزنامه ها داد، به پلیس اطالع داد، ممنوع 

 رفته بود تو زمین! الخروجش کرد، ولی انگار اون زن آب شده بود 

 

 من: خودت داستانو از کی شنیدی؟ اون زن کی بود؟ 

 

آهی کشید و گفت: این داستان، سرگذشت خانواده منه! رادمین پناهی، اون خاِن ظالم که اسمش هر جا میومد تن همه 

 میلرزید، اون تبهکار، پدربزرگ منه!  

 

 سیخ سرجام نشستم و داد زدم: چــــــی؟؟؟ 

 

 ش رو گذاشت رو دماغش و گفت: هیس میشنون! انگشت اشاره

 



م میزد، دوباره تو بغلش دراز کشیدم! باورم نمیشد رامسین و رادوین  م گرومپ گرومپ تو سینهبا تعجب در حالی که قلب

 خانزاده باشن!  

 

 من: خب بعدش چی؟ اون زن کی بود؟ باالخره پیداش کرد؟ 

 

 ......................... 

 

 مهسان***

 

روز یه بچه دم در عمارتش، در حالی که تو یه سبد رادوین: آخرش نتونست زن رو پیدا کنه و بیخیال شد، بعد هشت ماه یه 

ی همون بود و یه یادداشت هم تو دستش بود پیدا شد! تو اون یادداشت نوشته بود "پسرته" خان رادمین، فهمید این پسر، بچه

د، یه زنه! زنی که اسمش پریناز بود! خان خیلی سعی کرد از بچه متنفر باشه ولی نشد، به هر حال اون بچه پسرش بو

 خانزاده! خان رادمین اسم پسرشو گذاشت راستین، راستین پناهی! 

 

 سیخ سرجام نشستم و داد زدم: چــــی؟؟؟ تو داری سرگذشت بابا و بابابزرگت رو برام تعریف میکنی؟ 

 

رگ و راستین  اونم مثل خودم نشست رو تخت و گفت: هیس بابا آروم االن عمه میشنوه میاد ببینه چخبره! ارن رادمین پدربز

 پدر من بودن! 

 

 من: خب بعدش؟ 

 

 #بی_گناه  
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 #نازی 

 

 

 

 ...................... 

 

 مستانه***

 

رامسین: رادمین خیلی سعی کرد پسرشو مثل خودش تربیت کنه اما راستین خیلی متفاوت بود! کمک به مردم رو دوست  

ای به خان شدن  رفت تو روستا و به مشکالت مردم رسیدگی میکرد، حتی یه کوچکترین مشکالتشون! عالقهداشت، می

 شتنشون بود! داحکمرانی نداشت، هدفش فقط و فقط کمک به مردم و راضی نگه 

 

 ابرویی باال انداختم و گفتم: عجب! پس آقای پناهی یه آقازاده بوده!  

 

رامسین: اره، یه آقازاده خوب و فداکار! رادمین فکر میکرد پسرش لیاقت خان شدن نداره و زیادی مهربونه، برای همین از  

 روستا طردش کرد!  

 

 ....................... 

 

 مهسان***

 

 منطقی بوده! فکر و بیخوره ولی پدربزرگت خیلی آدم بیمن: بهت برن

 



خندید و گفت: کامالً باهات موافقم! راستین اوایل خیلی سعی کرد اعتماد پدرش رو جلب کنه اما موفق نشد؛ پس بیخیال شد و  

 گردی! تو جنوب با یه افسونگر به اسم افسون آشنا شد!  رفت ایران

 

   با تعجب و خنده گفتم: افسونگر؟

 

ای داشت، خیلی هم خوش قلب بود، یه دختر  رادوین: افسون، افسونگر بود! آدم رو افسون میکرد! زیبایی خیره کننده 

 باهوش، زیبا، منطقی و مهربون که راستین رو افسون کرد! بعد دو ماه عاشقی ازدواج کردن! 

 

 من: یکم زود نبود برای ازدواجشون؟ 

 

وار همدیگه رو دوست داشتن؛ هیچوقت هم از تصمیمشون پشیمون نشدن! به تهران اومدن،  رادوین: نمیدونم، اونا دیوانه 

ای داشتن! دو سال بعد صاحب دو تا پسر  اینجا راستین یه شرکت زد و کار و بارش رونق گرفت، زندگی خوب و عاشقانه

 دوقلو شدن که اسماشون رو.... 

 

 پریدم وسط حرفش: رادوین و رامسین گذاشتن!  

 

 ................... 

 

 مستانه***

 

رامسین: همه چیز خوب بود، رادوین و رامسین نور چشم پدر و مادرشون بودن، پسرایی که همه چیز داشتن، تو ناز و 

 نن تا دنیا به سازشون برقصه! نعمت بزرگ شدن، همیشه کلی آدم جلوشون خم و راست میشدن، فقط کافی بود یه اشاره بک

 



 ای داشتین شما!  من: اوه مای گاد! عجب زندگی

 

خندید و ادامه داد: اره خیلی خوب بود، بخاطر همین مغرور و پرتوقع بار اومدیم، بارها و بارها اطرافیانمون رو با ندونستن  

 کاری هامون تحقیر کردیم! خیلی بد بود.

 

 #بی_گناه  
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 #نازی

 

 

 

جا میاره... باعث میشه آدم خودشو جوری باال بگیره که به همه  اخمام رفت توهم... اره دیگه ثروت و قدرت غروِر بی

دوستی رو فراموش کنه... باعث میشه آدم یادش بره کی بوده و از کجا به کجا رسیده... باعث  دستور بده و انسانیت و مردم

حتی یه درصد هم فکر نکنه که ممکنه یه روز سرش خودش میاد! شاید خوِد آدم  میشه آدم کارش بشه تحقیر و تمسخر بقیه و 

نخواد اینجوری بشه ولی ناخواسته مغرور میشه... باالخره غرور بهش غلبه میکنه و یادش میره زمین ِگرده... باز مرحبا به 

شتش با همه اطرافیانش یکسانه... یادش اون آدمی که مغرور نشه، یادش بمونه اونم یه انساِن مثل بقیه... یادش بقیه سرنو

 بمونه این ثروت همیشگی نیست... کم پیدا میشه همچین آدمی! 

 

من: خب بعدش چی شد؟ تا اونجا که من میدونم شما از پدرتون متنفر بودین! در حالی که اون تمام عمر و داراییش رو پای 

 شما دو تا ریخت!  

 

د، زندگیشو صرف ما کرد، هیچوقت اجازه نداد احساس کمبود وجوِد چیزی رو  رامسین: اره اون خیلی برای ما تالش کر

بکنیم! مهر و محبت پدر و مادر، پول، امکانات، قدرت، هوش باال، دوستایی مثل خودمون، عشق و حال، همه و همه رو 



به پایان میرسه، مشکالت   برامون فراهم کرد! اما زندگی همیشه یکنواخت پیش نمیره مستانه، هر خوشبختی باالخره یه روز 

 همیشه تو زندگی هستن و سراغ همه میرن، سراغ ما هم اومدن! 

 

 ........................... 

 

 مهسان***

 

 من: چه مشکالتی؟ چی شد مگه؟ 

 

رادوین: بابا یهو عوض شد، یهو اوضاع برعکس شد، دیگه مامان مهربون و بامحبت نبود، پرخاشگر شده بود، دعوا  

ریخت! هر وقت من یا رامسین صدای تلویزیون رو بلند  ها میدیدم که یواشکی اشک میمیکرد، داد میزد، بعضی شب

 دترینش هم با دسته جارو برقی بود که خیلی درد داشت!  مون میزد! بدادیم کتکمیکردم یا با صدای بلند آهنگ گوش می

 

 من: چی؟ خدای من باورم نمیشه! چرا اینجوری شد؟ 

 

ها جدا از هم خوابیدن با هم رفتن رادوین: منم اولش باورم نمیشد اما یه شب دلیلش رو فهمیدم! اون شب مامان و بابا بعد مدت

خوشحال شدیم، فکر میکردیم آشتی کردن و دوباره قراره مامان مهربون بشه! پشت  تو اتاق مشترکشون! من و رامسین خیلی 

 در اتاق وایساده بودیم و هر لحظه منتظر اینکه با لبخند بیان بیرون و بریم یه شام خانوادگی بخوریم اما.... 

 

 ....................... 

 

 مستانه***

 



به ده دقیقه نگذشت که صدای داد و بیداد، هاکی از دعواشون بلند شد! من   رامسین: اما اون شب به جای شام کتک خوردیم!

گفتیم بس کنن  کوبیدیم و میو رادوین خیلی ترسیده بودیم، خیلی! در اتاق رو قفل کرده بودن، هر چقدر بهش مشت و لگد می

 ای نداشت! از عربده هاشون فقط کلمات "اردالن"،فایده 

 م!"نسترن" و "خیانت" رو فهمید

 

 #بی_گناه  

 231#پارت_

 #نازی 

 

 

 

های رامسین یعنی... یعنی آقای پناهی و همسرش همزمان بهم خیانت  م حبس شد... باورنکردنی بود... با حرفنفس تو سینه 

 هاشون داشتن! وار عاشق هم بودن و زندگی خیلی خوبی کنار هم و با بچهکردن! ولی چرا؟ اونا که دیوونه 

 

 ان خیانت؟ ولی... ولی اینکه نمیشه! خب یعنی چطور.... من: یعنی... همزم

 

آهی کشید و گفت: چطوریش رو نمیدونم ولی شد دیگه! من و رادوین پشت در گریه میکردیم، وقتی بابا در رو باز کرد با  

از خشم  ش خیلی وحشتناک شده بود، صورتش های بادکرده گردنش ترسیدیم و جیغ زدیم! قیافه دیدن چشمای قرمز و رگ

هاش میلرزید! چون غیرتش زیر سؤال رفته بود! افسون، مادر ما، عاشق یکی از بادیگارد های بابا قرمز شده بود و شونه

 شده بود و باهاش رابطه داشت! 

 

"هین" کشیدم! خدایا مگه میشد؟ آخه یعنی چی وقتی عاشق شوهرشه و زندگی به اون خوبی داره عاشق یه نفر دیگه هم بشه؟ 

 مگه چند تا قلب برای عاشق شدن داشت؟ اصالً مگه میشه همزمان دو نفر رو عاشقانه دوست داشت؟ 



 

 من: نفهمیدم.. یعنی چی که هم عاشق بابات بود هم بادیگارِد بابات؟  

 

 ......................... 

 

 مهسان***

 

اطر پول و اصل و نسب بابام باهاش ازدواج کرد،  رادوین: همین دیگه! اون هرجایی عاشق بابام نبود، عاشق پولش بود، بخ

کرد تا ابد تو همین خوشبختی زندگی میکنه گفت دوست دارم! مامانم فکر میتو ناز و نعمت هر روز به دوروغ به بابام می 

و  ولی اسیِر عاشق شد! عاشق یه بادیگارد به اسم اردالن شد و انقدر براش ناز و عشوه اومد که اونم بهش دل باخت 

 شون دور از چشِم بابام شروع شد! رابطه

 

هام زد باال... خدایا یه انسان چقدر میتونه پست فطرت باشه؟ با وجود شوهر و دو تا بچه خیانت کنه! پشت کنه به اون  شاخک

 همه خوشبختی و... 

 

 من: مگه میشه؟ خب این خیانت خیلی بزرگیه!  

 

ما رو زد! رامسین خون باال آورد تا بابام بس کرد! گذاشت از خونه رفت   رادوین: حاال که شد. اون شب بابام تا تونست

بیرون... سریع دویدم تو اتاق.. مامان غرق در خون افتاده بود کف اتاق... نشستم باال سرش.. گریه کردم... صداش زدم...  

درم تا لب مرگ رفت و برگشت!  های پدرم جون داد و براتکونش دادم ولی... ولی بیدار نشد... اون شب مادرم زیر کتک

ش هم رحم نداره! اون موقع فقط یازده سالم بود؛ درک درستی از زندگی نداشتم و فکر میکردم پدرم یه قاتله که به زن و بچه

 هاش لرزید، کمرش خورد شد!  نفهمیدم که قلبش شکست، غیرتش رفت زیر سؤال، غرورش جریحه دار شد، شونه

 



......................  

 

 مستانه***

 

 با تعجب گفتم: خب اگه اینطوره پس چرا شما از باباتون متنفر بودین؟ اون که گناهی نداشت! 

 

فهمیدیم گناهکار و بی گناه یعنی چی؟ اون شب با گریه زن همسایه بغلیمون رو رامسین: گفتم که، بچه بودیم و خام! نمی

کشه! همون لحظه از بابام متنفر شدم، ما  گفت مامانتون ُمرده، نفس نمیمون، خواب کردیم، بیچاره با نگرانی اومد خونهبی

 که از خیانت مامان خبر نداشتیم از بابا بدمون اومد!

 

 #بی_گناه  

 232#پارت_

 #نازی

 

 

 

متوجه حرفاش نمیشدم... خیلی پیچیده بود... میدونستن مادرشون خائنه ولی ازش طرفداری میکردن، میدونستن پدرشون بی  

 گناهه ولی ازش متنفر بودن!  

 

 اخمام از این نفهمیدنم رفت توهم، نیشخندی زد و گفت: انقدرا هم پیچیده نیست، اگه ادامه داستان رو بدونی

 

 ش چیه؟ ادامه با کنجکاوی پرسیدم: خب

 



های بابا خون آهی کشید و گفت: خب گفتم که از بابا بدمون اومد.. ازش تو ذهنمون هیوال ساختیم... من اون شب زیر کتک

مون، زنگ میزنه به اورژانس... من و مامانو بردن باال آوردم... زن همسایه که رادوین با گریه و التماس آورده بودش خونه

وز بستری بودم... وقتی تونستم سرپا شم باز افتادم زمین! چون فهمیدم مامان برای همیشه تنهامون بیمارستان... سه ر 

گذاشته! اون روز شکستم.. تو عالم بچگی زندگی بدجور بازیم داد... چند ماه کار من و رادوین شده بود گریه کردن.. بابا  

 بود، اخمو شده بود!  دیگه مهربون نبود، سعی نمیکرد حالمون رو خوب کنه، سرد شده

 

 ...................... 

 

 مهسان***

 

 من: با این حساب، دقیقاً ِکی و چطوری فهمیدین مادرتون خیانت کرده؟ 

 

 سالگی از زبون یکی از خدمتکارا شنیدیم!   20رادوین: تو 

 

 من: و وقتی متوجه حقیقت شدین چرا باز حس تنفرتون نسبت به پدرتون ادامه داشت؟ 

 

آهی کشید و گفت: چون بد کرد با ما! یک سال بعد مرگ مامان، بابا دوباره ازدواج کرد؛ با زنی به نام نسترن. این کارش  

باعث شد بیشتر ازش متنفر بشیم، نسترن حسابداِر شرکِت بابام بود، یه بار که ماشینش خراب بوده و منتظر تاکسی، جلو  

ونتش خونه، از قضا مامانمم اون روز اومده بوده شرکت و صحنه سوار شدن  بینتش و میرس شرکت وایساده بود بابام می

نسترن تو ماشین بابا رو میبینه و فکر میکنه بهش خیانت کرده، از اونجایی که خودشم خائن بود و عالقه ای به بابام نداشت، 

 سکوت میکنه!  

 



ای ترکی بود... دوروغ، خیانت، نقش بازی کردن... آخه  کشید... زندگِی این خانواده مثل سریال هواقعاً مغزم داشت سوت می

مگه میشه یه زن خیانت شوهرش رو ببینه و ککشم نگزه؟ البته آقای پناهی خیانت نکرده بود فقط خواسته به همکارش کمک 

اون آقا  کرد که دید با خودش تعبیر میکنه که یه ساعت اونجا منتظر تاکسی نباشه، ولی خب هر کسی همچین صحنه ای می 

 داره با اون زن به همسرش خیانت میکنه یا اینکه اون خانم همسر یا دوست دخترشه!  

 

شک خیلی  نامه نوشت و ساخت و پخش کرد، اسکار میبره! بیهاست! باور کن اگه از روش فیلممن: زندگیتون واقعاً مثل فیلم 

 پرطرفدار میشه!  

 

 گفتم اصالً؟  م گرفته بود... چیزد زیر خنده... خودمم خنده

 

 نظرم! حتی رامسین چند دفعه به سرش زد اینکارو بکنه ولی من نذاشتم!  با خنده گفت: در این مورد کامال باهات هم

 

کردم همچین چیزایی  دونستم رامسین یکیه لنگه مستانه! یه آدم دیوونه و پایه ولی فکرشم نمیاین دفعه منم زدم زیر خنده، می

 به سرش بزنه! 

 

 #بی_گناه  

 233#پارت_

 #نازی 

 

 

 

 ........................ 

 



 مستانه***

 

من: خب یعنی چی که پدرتون بد کرد باهاتون؟ یعنی رفتارای سردش از نظرتون انقدر بزرگ بود که باعث بشه یه عمر  

 ست!  ازش متنفر باشین؟ خیلی مسخره

 

جو و با افکار مریض رامسین: نه، رفتاراش به کنار اون ما رو شکنجه کرد! نسترن یه زن سنگدل، دیوونه، بدجنس، انتقام

مون رفت... پوشش درستی نداشت و وقتی یه َمرد به خونهای پنج شب هم با بابام پارتی میپارتی میداد و هفته  بود! همیشه

کرد... از این رفتاراش اصالً خوشم نمیومد.. با اینکه یه بچه دوازده ساله بیشتر نبودم اما خیلی بیشتر  میومد شال سرش نمی

تجربه پا به زندگی میذارن ولی ما اینطوری پدر و مادرشون بزرگ میشن، بیهایی که زیر سایه فهمیدم! بچهاز سنم می

نبودیم! زندگی جوری ما رو با تجربه و پخته کرده بود که همه چیز زود حالیمون بشه، بابا هر شب هر دوتامون رو  

تعجب میکردن و  ها از صورت کبودمونزد تا بیهوش بشیم! تو مدرسه همیشه معلمگرفت به باد کتک، انقدر میمی

دادیم.. تو مدرسه هیچوقت با کسی دوست نشدیم... از دوستی و صمیمیت و عشق  پرسیدن چی شده، ما هم جوابی نمیمی

مون! با وجود نسترن این غیرممکن بود. بیزار بودیم... میترسیدیم با یکی صمیمی بشیم و بعدش مجبور شیم ببریمش خونه

وحشتناک شده بود! هر شب کتک خوردن، هر روز تحقیر شدن، هر روز شنیدن   خالصه که اوضاع زندگیمون به شدت

ها گشنه خوابیدن، تو مدرسه مورد تمسخر قرار گرفتن بخاطر سر و کردن، شبهایی که بابا و نسترن نثار مامان میفحش

ه مسبب همه این بدبختی صورت زخمی و کبودمون، همه و همه باعث شده بود از ته دل از بابا و نسترن، مخصوصا بابا ک

 خواست انتقام خیانت مامان رو از ما دو تا بگیره و گرفت! زندگی رو برامون جهنم کرد!  ها شده بود، متنفر بشیم! اون می 

 

ش رو از دو تا پسراش گرفت! واقعاً که خیلی وقیح مغزم سوت کشید... این مرد چقدر ظالم بود... انتقاِم خیانِت زِن هـ*رزه

گناه رامسین و رادوین که گناهی نداشتن... اونا فقط مادر پدرشون رو دوست داشتن... این همه زجر دادن دو تا بیبود... 

هایی که تو زندگی کشیدن  واقعاً خارج از حد بود! خودمو که جای یکی از پسرا تصور میکردم مورمورم میشد... سختی

کنم میبینم واقعاً حق داشتن از پدرشون متنفر بشن! یه پدر صور میواقعاً غیرقابل باور بود... حاال که خودمو جاشون ت

 غیرت و وقیح، واقعاً اسم "پدر" روش زیادی بود!منطق، یه آدم بی فکر و بیبی
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   بینم کامالً حق داشتین ازش متنفر بشین!کنم میمن: واقعاً نمیدونم چی بگم! حاال که خوب فکر می

 

 رامسین: لیاقت بخشش رو نداشت!  

 

 ......................... 

 

 مهسان***

 

 غیرتی سنگیه! من: اسم پدر رو همچین آدم بی

 

رادوین پوزخندی زد و گفت: بارها و بارها اینو به خودم قول دادم یه روز تالفی همه کاراشو سرش دربیارم! مرگ مادرم  

هایی که رامسین از سر دلتنگی برای اونم اونطور ناعادالنه و دردناک، تن و صورت سیاه و کبود خودمو رامسین، اشک

دادن! من به  ها، اینا خیلی آزارم میهای پرترحم همسایهشنیدیم، نگاه ن میهاموهایی که از همکالسیریخت، تیکهمامان می

 خودم قول دادم تا انتقام بگیرم؛ هم از بابام هم از نسترن و هم از افسون! 

 

 من: افسون؟ اون که مرده!  



 

سن با دو تا دختر َجوون که  مون سه تا خدمتکار داشتیم؛ یه خانم مست! تو خونهرادوین: نمرده! اون زنیکه خراب هنوز زنده

خواهر بودن. اون شب اون دو تا دختر میرن مرخصی، دیدن مادرشون و فقط اون خانم مسن مونده بوده که طبقه باال تو  

اتاقش بیدار بوده ولی با عربده های بابام جرئت پائین اومدن و دخالت تو ماجرا رو نداشته! وقتی بابام از خونه میزنه بیرون 

نالید میره تو اتاق پیش مادرم، توجه به رامسین که داشت از درد میم زن همسایه رو خبر کنم میاد پائین و بیو منم میر 

 مادرمم ازش کمک میخواد. 

 

 من: یعنی اون زن اون شب شاهد همه چیز بود و جیکشم درنیومد؟ چرا نیومد پایین تا جلو باباتون رو بگیره؟  

 

 ترسید از بابام. خالصه به مادرم کمک میکنه و فراریش میده!  ! میرادوین: گفتم که جرئتشو نداشت

 

 من: چطوری آخه؟ پس تو مراسم خاکسپاری کیو خاک کردن اگه مادرتون نبوده؟  

 

 ........................... 

 

 مستانه***

 

ش پیدا میشد؛ یه دارویی هم داشت رامسین: مادرم به گل و گیاه خیلی عالقه داشت برای همینم داروهای گیاهی زیاد تو بساط

که باعث میشد آدم برای چند دقیقه نبضش نزنه ولی اتفاقی هم براش نیوفته! اون شب از اون خانم خدمتکار خواست دارو رو  

بهش بده و اونم داد. وقتی من با زن همسایه برگشتم خانم خدمتکار تو کمد دیواری قایم شده بود! زن همسایه وقتی متوجه 

نبض مادرم نمیزنه فکر میکنه ُمرده و به ما اینجوری میگه! تو اورژانس هم نبضش رو چک نمیکنن و یه راست میشه 

 ی بیمارستان! اونم از اونجا فرار میکنه و برای همیشه گم و گور میشه! میبرنش سردخونه

 



یذاره! اره بابا حتماً داره داستان یه  سرم مجلل خالق! چی شد؟ چی گفت؟ فرار کرد؟ یا کپور مقدس! به جان خودم داره سربه

 سریال ترکی رو برام تعریف میکنه! 

 

 من: مسخره کردی منو؟ افسون فرار کرد پس کدوم خری رو گور کردن؟ 
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مون بود اون خانم خدمتکار  خندید و گفت: ِد همین دیگه، هیچوقت نفهمیدیم کی رو جای افسون خاک کردن! وقتی بیست ساله

که به افسون کمک کرده بود فرار کنه عذاب وجدان میگیره و میاد همه چیزو بهمون میگه؛ بعد فهمیدن موضوع خیلی دنبال  

 ود تو زمین. افسون گشتیم اما انگار آب شده بود رفته ب

 

 ......................... 

 

 مستانه***

 

 من: خب بعدش چی؟ بیخیال شدین؟ اصالً حقیقت رو به باباتون گفتین؟ 

 

ای از تنفرمون رو نسبت به بابا و نسترن کمتر نکرد! شش سال گشتیم ولی هیچ رامسین: نه، دونستن حقیقِت ماجرا هم ذره

بیخیال شدیم تا اینکه رادوین پیشنهاد داد از این موضوع برای انتقام از بابا استفاده کنیم! اثری ازش پیدا نشد، ناامید و 



توجه به همه اینا به بابا تهمت قاتل بودن زدیم چون ازش  ست افسونه ولی بیدونستیم کسی که خیانت کرده و االنم زندهمی

کردیم. نسترن دیگه جرئت نداشت حرفی  ش استفاده میمتنفر بودیم! از هر چیزی برای تنفر بیشتر ازش و عصبانی کردن

مون میکردن حاال  ها و همه اون پسرایی که تو مدرسه مسخرهبهمون بزنه، بزرگ شده بودیم و قُلدُر! نسترن، بابا، همسایه

 رفتیم. های تیراندازی هم میکردیم و کالسازمون حساب میبردن! رزم کار می

 

 گردن کلفِت زورگو! عالیه من: پس تبدیل شدین به دوتا 

 

اِی که میتونه  رامسین: مستانه زندگی همیشه طبق میل ما پیش نمیره... زندگی همیشه در حال تغییره و انسان هم تنها گونه 

های خودشو با هر شرایطی ِوفق بده... تو زندگی همیشه باید همرنگ جماعت شد... اگه خوِد واقعیت باشی، اگه میون آدم

قلب باشی، اگه وسط یه گله گرگ بَره باشی، دریده میشی... کشته میشی... نابود میشی... همیشه باید ن و خوشسنگدل مهربو

های اطرافت باشی تا سالم بمونی! منظورم از سالم موندن سالمت جسمی نیست، سالمت روحیِه، اون موقع همرنگ آدم

 کردن!  نابودمون میشدیم قطعاً زندگِی ما جوری بود که اگه زورگو و قلدر نمی

 

 گفت... از این دید بهش نگاه نکرده بودم... آدم همیشه باید همرنگ جماعت باشه... رسم زندگی همینه! راست می

 

 من: از این زاویه بهش نگاه نکرده بودم؛ حق با توئه. خب بعدش چی شد؟ 

 

 ن وقت خوابهش باشه برای فردا، االرامسین: دختر دهنم کف کرد انقدر حرف زدم بقیه

 

ش  ضد حال بدی بود... زدم وسط سینه ستبرش و گفت: اِ یعنی چی آخه؟ منو میذاری تو خماری! حسابی کنجکاو شدم ادامه

 رو بدونم خب! 

 



به پهلو دراز کشید و سر منم گذاشت رو بازوش و گفت: مگه ُرمانه که بمونی تو خماری؟ جدی خیلی خوابم میاد امروزم 

 ش رو بهت بگم!  حسابی خسته شدم؛ بخوابیم قول میدم فردا ادامه

 

م... خسته بود... نمیخواستم  واال کم از رمان نداشت... تا حاال انقدر تو خمارِی چیزی نمونده بودم اما نمیشد بیشتر اصرار کن

بهش فشار بیارم... چشمامو محکم به نشانه تأئید باز و بسته کردم که لبخندی زد و دماغمو گاز گرفت... جیغ کوتاهی کشیدم 

 و دستمو گذاشتم رو دماغم... با اخم "بیشعور" ی زیر لب نثارش کردم که خندید و پتو رو روی هردمون کشید... 

 

............... ...... 

 

 مهسان***

 

 ش رو بگوووو!  با چشمای گربه شرک، مظلوم گفتم: جوِن من بقیه

 

 م خندید و گفت: مظلومیت اصالً بهت نمیاد، االن چشمات قشنگ چپ شده!  به قیافه 

 

قام  با اخم زدم به بازوش و گفت: خب بگو دیگه بعدش چی شد؟ باباتون که بخاطر سکته قلبی رحمت خدا رفت نشد ازش انت

 بگیرین، با نسترن و افسون چیکار کردین؟ باالخره تونستین افسون رو پیدا کنین؟  

 

کشیدم تو بغلش بغلش و دستاشو دورم پیچید و با بوسیدن سرم گفت: کوچولو بسه دیگه فََکم درد گرفت این همه حرف زدم!  

 ش باشه برای فردا بخواب بقیه 

 

کنم... مطمئنم از کنجکاوی دق بم میبره؟ نخیر تا صبح به حرفاش فکر میحرصم گرفت بدجور... اَه مگه من االن خوا

 کنم... ای خدا بگم چیکارت نکنه که اینجوری گذاشتیم تو خماری! می



 

های منظمش کنار گوشم حس کرد، از خستگِی زیاد  ولی نمیشد بیشتر اصرار کنم، خسته بود. اینو میشد از صدای هرم نفس

 به همین زودی خوابش برده بود!  

 

 لبخندی زدم و چشمامو بستم، خدا کنه خوابم ببره.
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 با صدای زنگ گوشی، اخمام توهم رفت و آروم الی پلکامو باز کردم. 

 سرجام نشستم و گوشیو برداشتم؛ کیه این وقت صبح؟ بخدا خروس خونه عزیز جون هم این موقع خوابه! 

 

 بدون توجه به اسم طرف، تماس رو برقرار کرده و گوشی رو روی گوشم گذاشتم.  

 

 من: الو

 

 قدر گرفته؟ سرما خوردی؟ ببینم نکنه تا این وقت روز خوابیدی؟ _الو؟ دخترم صدات چرا ان

 



با شنیدن صدای نگراِن مامان به کل خواب از سرم پرید و هول گفتم: نه بابا خواب چیه؟ داشتم... ها داشتم کتاب میخوندم یهو 

 خوابم برد. اخه موضوعش خیلی خسته کننده بود!  

 

خوندی پس؟ درضمن االن باید تو اشپزخونه با مستانه در حال ناهار درست کردن  مامان: وا اگه خسته کننده بود چرا می

 باشین؛ ساعت دوازده ظهره! نکنه از بیرون غذا سفارش میدین؟ 

 

 ای مستانه کجایی یه دوروغی سر هم کنی و حل بشه؟! حاال من چی بگم؟! 

 

مون  شدیم صبحونه رو ساعت ده خوردیم دیگه االن گشنهمن: اِ نه بابا سفارش دادن چیه؟! ما چون صبح یخورده دیر بیدار 

 نیست، بعداً ناهار درست میکنیم. 

 

مامان: باشه دخترم، من فردا برمیگردم. تا اون موقع هم مراقب همدیگه باشین، شب بیشتر از ساعت هشت بیرون نمونین،  

 به باز نکنین، خونه رو هم بهم نریزین، مه....  اگه دیدین نمیتونید غذا درست کنید از بیرون سفارش بدین، در رو روی غری

 

کالفه چشمامو تو حدقه چرخونده و پریدم وسط حرفش: مامان بچه کوچولو که نیستیم، میدونیم چیکار کنیم، صد بار اینا رو  

 گفتی، نگران نباش عزیزم!  

 

 هم باش، باز دیوونه بازی نکنه!  این! خیله خب من باید برم مواظب مستانه مامان: فقط قد کشیدین هنوز خیلی بچه

 

 با خنده گفتم: چشم شما هم مراقب خودت باش، میبوسمت خداحافظ!  

 

 و قطع کردم. 



ای که االن بازار شام شده بود رو برای برگشت مامان خیلی کارا باید میکردیم، از جمله تمیز کردن خونه. اگه اون خونه 

 دید قطعاً سه روز بی گوشی میموندیم!  می

 

 _کی بود؟ 

 

 هین کشیده و با سرعت سرمو چرخوندم سمتش که صدای شکستن قلنچ مهره های گردنمو شنیدم!  

 

 ود. تو ِکی بیدار شدی؟ من: مامانم ب

 

 نشست رو تخت و جواب داد: از وقتی گوشیت شروع کرد به زنگ خوردن 

 

 من: ببخشید، یادم رفت سایلنتش کنم 

 

 دماغمو کشید و گفت: اشکال نداره به هر حال دیگه باید بیدار میشدم، بریم صبحونه بعدم باید برم شرکت.  

 

 غی گفتم: مگه نگفتی نمایشگاه نقاشی زدی؟ دستمو گذاشتم رو دماغم و با صدای تو دما

 

 رادوین: اره زدم ولی فقط آخر هفته ها میرم، خب وقت نمیشه دیگه. بقیه روزا شرکتم 

 

 "هوم"ی گفتم و از تخت پایین اومده، رفتم سمت سرویس بهداشتِی گوشه اتاق.
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بعد شستن دست و روم اومدم بیرون. از اونجایی که اینجا لباس نداشتم مجبور شدم همون شال و مانتوی دیروزیم رو بپوشم؛  

 فقط امیدوارم عمه خانم گیر نده. 

 

ترین  ای شاهانه، واقعاً شاهانه... همه چیز رو میز بود... عمه خانم روی باالرفتیم پایین... میز صبحونه آماده بود... صبحونه 

صندلی نشسته بود و دخترش هم سمت راستش... مستانه و رامسین هم که انگار زودتر از ما بیدار شده بودن، کنار هم نشسته 

 بودن. 

 

عمه خانم با دیدنمون گفت: چون دیروز خیلی کار کردید و خسته بودین چیزی نمیگم، اما اصالً خوشم نمیاد تا این وقت زور 

 بخوابید.  

 

باز شروع کرد... خو زنیکه ما تا لنگ ظهر کپیدیم تو چرا االن داری صبحونه میخوری؟ خودتم مثل ما خواب   ایش ایش...

 بودی دیگه؛ چشم به عیب خود نابیناست! 

 

ست، ساعت خوابمون خیلیم منظمه؛ هشت ساعت  رادوین: با توجه به اینکه دیشب ساعت پنج خوابیدیم و االنم ساعت دوازده

 خوابیدیم. 

 

شون شدم اصال  دهن باز نگاهش کردم... جداً ساعت پنج خوابیدیم؟...انقدر که غرق حرف های رادوین درباره گذشته با

 متوجه گذر زمان نشدم!  

 



 عمه خانم ابرویی باال انداخت و گفت: ساعت پنج خوابیدید؟ مگه جغدید؟ من ساعت... 

 

همون هشت ساعته پس ما خطایی نکردیم، االنم اگر اجازه کالفه پریدم وسط حرفش: به هر حال مدت زمان خواب درست 

 بدید صبحونه بخوریم...  

 

 عمه خانم: خیله خب، قانع شدم. گفتم خدمتکارا به جای ناهار براتون صبحونه آماده کنن! بخورید. 

 

 نشستیم پشت میز و مشغول خوردن شدیم.  

کُشت نزنه زیر خنده،  لند میشد! مستانه هم داشت خودشو میش بزیر چشمی به عمه خانم نگاه کردم که داشت دود از کله

 پسرا هم لبخند رو لبشون بود. 

 

منتظر بودم زودتر صبحونه رو بخوریم و رادوین ادامه ماجرا رو برام تعریف کنه... خیلی هیجان زده بودم و دوست داشتم  

 چیزایی که دیشب شنیدم رو به یکی بگم، و چه کسی بهتر از مستانه؟

 

داد همسراش بچه دار بشن و راستین تنها بچشه پس  این وسط یه سؤال ذهنمو درگیر کرده بود، اگه رادمین خان اجازه نمی

 عمه خانم از کجا اومده؟ 

 

 این خانواده واقعاً بدجور فکرمو درگیر کرده بودن.

 

 #بی_گناه  
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که عمه خانم با تُن صدای محکمی گفت: دختر بهت یاد ندادن قبل بلند شدن  م رو که خوردم از پشت میز بلند شدم صبحونه 

 بزرگتر از پشت میز، بلندی نشی؟! 

 

 با تعجب گفتم: چی؟ من نمیدونستم این در قوانین... 

 

عنی  شون نمیدونن؛ یرادوین پرید وسط حرفم و خطاب به عمه خانم گفت: مهسان و مستانه هنوز چیزی از خانواده و قوانین

 هنوز فرصت نشده که بهشون بگیم.  

 

عمه خان ابروهاشو باال داد و گفت: درک میکنم، اونا هیچوقت چنین قوانینی نداشتن ولی باید یاد بگیرن و از این به بعد هم  

 رعایت کنن.  

 

 مستانه: مطمئن باشید هر چیزی که الزم باشه رامسین و رادوین بهمون میگن. 

 

 ره!  عمه خانم: قطعاً همینطو

 

 و با نگاهی سنگین روی پسرا، از پشت میز بلند شده و به سمت پله ها رفت. 

 

تون رو برام بگی؛ دستمو رو شونه رادوین گذاشتم و با لبخند گفتم: عزیزم خوشحال میشم زودتر ماجراها و قوانین خانواده 

 اینطوری کمتر جلو عمه خانم شرمنده میشیم! 

 



حرف های دیشبش رو برام بگه... واقعاً کنجکاو شده بودم... دیشب بدجور منو گذاشت تو  غیر مستقیم گفتم زودتر ادامه

خماری... اینکه عمه خانم دقیقاً کیه و چطور عمه پسرا شده و اون قوانینی که عمه خانم این همه روشون تأکید داره و عاقبت  

و از خماری درم میاورد... به زود جلو خودمو گرفته  گفت افسون و نسترن خیلی ذهنمو درگیر کرده بودن... باید زودتر می

 بودم همینجا داد نزنم "ِد بگو دیگه ُمردم از فضولی!"  

 

_اِی خدا ِکی از شر این قوانین و رسومات خاندان بزرگ پناهی خالص میشیم؟ بخدا فهمیدن و درک کردن معنای "آزادی" 

 انقدرام سخت نیست!  

 

 انم که خودشو رو صندلی ولو کرده بود و این حرف ها رو زده بود نگاه کردم. با تعجب به آروشا، دختر عمه خ

م گرفت... مثل خانواده های سلطنتی بودن... دقیقاً تو فیلم ها... اینکه قبل بلند شدن بزرگترین عضو خانواده کسی حق  خنده

بلند شدن از پشت میز رو نداره... یا اینکه هیچکس حق پوشیدن لباس های باز و راحت رو نداره.... و اینکه ساعت خواب و  

 لی دیوونه کننده بود!  غذاشون باید دقیق و مشخص باشه، خی

 

 نالید!َجوون هاشون آزادی نداشتن، البته جز رادوین و رامسین؛ آروشا که می

 :��رمانکده نازی

 #بی_گناه  
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 مستانه با خنده گفت: داری پشت سر مادرت این حرفا رو میزنیا! 

 



چیزی نیست! ولی خدایی خیلی رو مخه، آخه این همه   آروشا کالفه جواب داد: من پشت سرش بهش فحش هم میدم اینا که

 قوانین مزخرف چیه؟ همش مال عهد بوقه اینا هنوز ول نکردن! هر کی ندونه فکر میکنه از نسل شاه وزوزک هستیم! 

 

هممون از حرفش زدیم زیر خنده... خودشم میخندید... به ظاهرش نمیومد اما دختر مهربون و بامزه ای بود... ظاهر 

 وری داشت... دقیقاً مثل رادوین و رامسین!  مغر 

 

 با خنده گفتم: وای... فکر کن... اال.... االن مادرت بشنوه چیا.. پش.. پشت سرش گفتی! 

 

سریع دستشو رو دماغش گذاشت و گفت: هیس بابا دیوار موش داره موش هم گوش داره ننه منم عقابه! اسمشو بیاری پیداش  

 ت!  س میشه از بس که حالل زاده

 

 با خنده سرمو به نشونه "تأسف" تکون دادم. 

 

شون رو خوردن و خدمتکارا مشغول جمع کردن میز شدن... االن بهترین موقع بود تا جواب همه  خالصه بقیه هم صبحونه 

وین سؤاالت تو ذهنم رو از رادوین بگیرم ولی نشد... بعد صبحونه رفتم اشپزخونه تا آب بخورم وقتی برگشتم دیدم نه راد

 هست نه رامسین... ولی مستانه رو تونستم گیر بیارم... 

 

 من: وای مستی باورت میشه اسم مادر پسرا افسونه؟ 

 

 پوکر جواب داد: اره، خب که چی؟ 

 

 من: هوچی، خب اسم اون زنی که بابا باهاش به ما و مامان خیانت کرده هم افسونه! 

 



 مستانه: خب که چی؟ 

 

پوفی کشیدم و نشستم رو مبل... نمیفهمید که نمیفهمید... گفته بود دیشب رامسین همه اون چیزایی که رادوین به من گفته رو 

 فتم شوک... چه هماهنگی و شباهت هایی داشتن این دو برادر... ش رو نگفته... یه لحظه ر بهش گفته... ولی ادامه 

 

 من: ببینم اسم بابای ما چیه؟ 

 

 ت رو از دست دادی؟ امیرعلی، خب که چی؟ مستانه: ببینم حافظه 

 

 من: هوچی، قبالً اسمش چی بود؟ 

 

 مین بوده اسم قبلی دیگه چه صیغه اِی؟  مستانه: یعنی چی؟ وقتی به دنیا اومد مامانش اسمشو گذاشت امیرعلی، همیشه هم ه

 

 من: خلمنگ یادت نیست چند سال پیش مامان گفت باباتون دو تا شناسنامه داره؟ یکی امیرعلی و یکیم... 

 

منتظر نگاهش کردم تا شاید یادش بیاد... چند باز پشت سر پلک زد و سرمو به اینور و اونور تکون داد... باید یادش میومد...  

مستانه هم مثل من کنجکاو بود ادامه ماجرا رو بدونه چون... چون به ما ربط داشت... به خانواده ما... به زندگی ما  مطمئنم

ربط داشت... دیشب دقت نکرده بودم اما صبح که داشتم بهشون فکر میکردم یادم اومد افسون و اردالن کی هستن... باورم  

 رو بشیم.... اینطور عاشقانه! ینجوری ما با پسرای افسون روبهنمیشد... چطور ممکن بود بعد این همه سال ا

 

 مستانه یهو پرید تو هوا و جیغ کشید: اردالن، اردالن، اردالن، اسم قبلِی بابا اردالن بو... 

 

 انگار تازه فهمید اردالن کیه که خفه شد با تردید نگاهم کرد، آهی کشیدم و سرمو به نشونه "مثبت" تکون دادم. 



 دستاشو گذاشت رو دهنش و هینی کشید.

 

 #بی_گناه  
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سرمو بین دستام گرفتم... شوکه کننده بود... اردالن بابای ما بود که اسمشو به امیرعلی تغییر داده بود و افسون هم زنش... 

 همون زن هـ*رزه ای که باهاش بهمون خیانت کرد! 

 

 مستانه: چی داری میگی؟ این چطور ممکنه؟ 

 

 من: فعالً که اینطور شده

 

ی گفت: باورم نمیشه، اصالً با عقل جو درنمیاد! یه عشِق قدیمی که زندگِی خیلیا، از جمله  دستی به صورتش کشید و با کالفگ

 راستین پناهی رو تباه کرد. حاال دخترای اردالن و پسرای افسون اینجوری با هم آشنا بشن! مثل سریال های ترکی میمونه. 

 

 من: نمیدونم چی بگم؟! منم شوکه شدم.  

 

 چیکار کنیم؟ به پسرا بگیم؟ نشست کنارم و گفت: میگی 

 

 نمیدونستم... هیچی نمیدونستم... 



 

 من: نمیدونم مستانه، واقعاً گیج شدم. 

 

 مستانه: به نظر من که باید بگیم، اونا حقشونه بدونن ما کی هستیم، به هر حال نگیم هم خودشون میفهمن! 

 

مون بزنن... به هر حال بابای ما باعث وض بشه... پسمون عاینکه ما بهشون بگیم بد بود... ممکن بود نظرشون درباره

نابودِی زندگی اونا شده... بابای ما باعث شده اون همه کتک از باباشون بخورن... اون همه مورد تمسخر دوستاشون قرار  

از  بگیرن... اون همه نگاِه پرترحم رو روی خودشوم حس کنن و اون همه فحش و حرف هایی که قلبشون رو شکونده رو

تقصیر نبود، نسترن بشنون... بابای ما مقصر همه بدبختی ها و شکنجه هایی بود که پسرا کشیدن، هر چند که افسون هم بی

تونست افسون رو پس بزنه  ولی بازم بابا مقصر اصلی بود... با یه زن متأهل رابطه برقرار کرده بود... با زِن رییسش... می

بده، به همین راحتی! ولی موند و کابوس شد برای پسرا... موند و زندگیشون رو تباه  یا اگه موفق نشد از کارش استعفا

کرد... موند و با همین موندنش کلی بدبختی و رسوایی به بار آورد... مقصر بابا بود... اگه پسرا بدونن ما دخترای مردی 

 هاشون بوده، به همین راحتی با قضیه کنار میان؟ هستیم که کابوس بچگی

 

 _هوی باز کجایی؟ با توام.. الو...  

 

داد از فکر و خیال بیرون اومده و رو بهش گفتم: مستانه من میترسم، میترسم  با صدای مستانه و دستش که جلوم تکونش می 

مون عوض بشه! به هر حال ما دخترای اردالن ساالری هستیم، کسی که مسبب همه چیزایِی  به پسرا بگیم و نظرشون درباره

 ر سرشون اومده!که ب
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سرشو انداخت پائین و به فکر فرو رفت؛ خودشم میترسید. ما عاشق این دو تا پسر بودیم... بدون اونا دق میکردیم... اصالً  

 نمیتونستم به نبود و نداشتن رادوین فکر کنم... صد در صد بدون اون میمردم... رادوین زندگی و دنیای من بود! 

 

برامون گفتن، ما رو محرم اسرارشون دونستن و چیزیو ازمون پنهون نکرده! شون رو مستانه: مهسان اونا زندگی و گذشته

 ما نباید اینجوری به اعتمادشون خیانت کنیم، اونا هم حق دارن  اسرار ما رو بدونن، حق دارن محرم راز های ما باشن! 

 

 حرفش درست بود ولی ذره ای از ترس درونم رو کم نکرد!  

 

دوین با چه نفرت و کینه ای از بابا حرف میزد! اگه نفرت چشماشون رو کور کنه و ولمون  من: ولی من دیشب شنیدم که را

 کنن چی؟ اگه ازمون متنفر بشن چی؟ 

 

با اخم گفت: دیوانه ای تو؟ نفرت چیه آخه؟ مطمئن باش به همون اندازه که ما دوستشون داریم اونا هم عاشقمون هستن! پس  

 نیم قطعاً اونا هم نمیتونن!  اگه ما نمیتونیم بدون اونا زندگی ک

 

با کالفگی چنگی تو موهام زدم و گفتم: نمیدونم مستانه نمیدونم، گیجم، اصالً نمیدونم چی درسته و چی غلط! من فقط میترسم،  

 مون عوض بشه! میترسم رفتارشون باهامون سرد بشه تا نظرشون راجب

 

ه دارم؟ چرا با حرف های مستانه خیالم راحت نمیشه؟ من که میدونم بغضم گرفته بود... این ترِس لعنتی چیه آخه؟ چرا دلشور 

 میدونم که ممکن نیست ولمون کنن چرا باز دلم شور میزنه؟ بدون ما دَووم نمیارن چرا نمیتونم قبول کنم؟  

 



 مستانه: باور کن اگه از خودمون بشنون خیلی بهتر از اینه که خودشون بفهمن! 

 

 #بی_گناه  
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 باالخره با حرف های مستانه و بعد کلی کلنجار رفتن با خودم راضی شدم که بگیم بهشون! اما بازم یه ترِس عجیبی داشتم!  

 

موضوع اومدن مامان رو به مستانه گفتم اونم گفت بهتره همین االن به یه بهونه ای بریم خونه و جمع جورش کنیم، چون بعد 

 از ظهر پسرا میان و دیگه فرصت نمیشه، باید با اونا حرف بزنیم. 

 

ولی دخترش آرزوی سالمتِی   به عمه خانم گفتیم یکی از دوستامون تصادف کرده و میریم عیادتش، اونم فقط سرشو تکون داد

 مون رو کرد.  دوست

 

 ای زنیکه بگم موش کوره زبونتو بخوره! خو بگو برید به سالمت با اصالً برید گم شید چرا فقط سرتو تکون میدی؟! 

 

 مون باز موند!  رفتیم خونه اما با دیدنش دهن

 

ها تمیز شده بود و وسایل هم مرتب توشون چیده شده ها شسته شده بود... داخل همه کابینتزد... همه ظرفهمه جا برق می

های کثیف شسته و اتو شده بود... داخل همه کمدها  زد از تمیزی... همه لباسبود... کف آشپزخونه رسماً داشت برق می



ود... حیاط ها هم مرتب شده بها گذاشته شده بود و تختها مرتب رو مبلمرتب شده بود... خونه جارو شده بود... همه کوسن

 ها و باغچه هم آب داده شده بود...  جارو شده بود و به همه گلدون

 

 با دهن باز و چشمای گرد گفتم: جلل خالق، جن اومده؟ 

 

 بینم؟ مستانه: باورم نمیشه مهسان، درست می

 

 من: مستانه بیا فرار کنیم، اینجا اَمن نیست! مطمئنم اجنه اینجا زندگی میکنن! 

 

 مون بدن!مون فراریرو بهم ریختیم عصبانی شدن و دارن سعی میکنن با ترسوندن خیلی از اینکه خونهمستانه: و 

 

 با تعجب نگاهش کردم و گفتم: منظورت چیه؟

 

 رو خشکم زد! با رنگ پریده به در حیاط اشاره کرد، مسیر نگاهش رو دنبال کردم که با دیدن صحنه روبه

 

 #بی_گناه 
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زد... خدایا جدی جدی با جن طرفیم... یه شد، بدون اینکه کسی پشتش باشه... قلبم تند میدر حیاط داشت آروم آروم باز می

روز، فقط یه روز خونه رو ول کردیم اجنه پرش کردن... خدایا داری ما رو با چی امتحان میکنی؟  به جوِن عمه خانم ما 

 خیلی ترسوییم... نکن اینکا رو!  

 

 رس بریده بریده گفتم: او... اون.. چیز... چیزی... که.. م... من... میب... میبینم.. رو.. تو... تو هم میبینی؟  با ت

 

 مثل خودم با لکنت گفت: ک.. کور.. که.. نی.. نیستم! 

 

 نداره! من: ب.. بخدا.. جن.. جنه.. وگر.. وگرنه.. هی... هیچکس.. جز.. خو.. خودمون.. کل... کلید.. رو... ند.. 

 

 م، هر دو جیغ کشیدیم و با سرعت دویدیم تو خونه! و با اتمام جمله

 هایی لرزون کلید رو تو فقل چرخونده و در رو قفل کرد.  مستانه در رو محکم بهم کوبید و با دست

 

بودم ولی به جن زد... آدمی خرافاتی نهر دو کنار دیوار سر خوردیم و رو زمین نشستیم... قلبم از ترس و هیجان تند می

اعتقاد نداشتم... اگه وجود نداشت خدا هیچوقت تو قرآن اسمش رو نمیاورد... اون صحنه آروم باز شدن در رو هم بارها و 

 های ترسناک دیده بودم... طبیعِی در اینجور مواقع آدم بترسه و جن و روح و اینجور چیزا به فکرش بیاد...  بارها تو فیلم 

 

 ای عاقل و بالغ، اینجوری از همچین چیز مزخرفی بترسیم و جیغ بکشیم! تا دختر بیست و چهار سالهخنده داره! ما، دو 

 

بلند شدم و با اخم رو به مستانه گفتم: پاشو بابا، خجالت آوره با این سن و سال باز شدن یه در رو اینجوری پیش خودمون به 

 وجود جن تعبیر کنیم! 

 



جز خودمون خاله هم کلید داره شاید اون بوده، یا شایدم مامان زودتر از زمانی که گفته  ست!بلند شد و گفت: خیلی مسخره

 اومده؛ بریم ببینم کیه؟! 

 

ای رنگ وسط حیاط،  سرمو تکون دادم و در رو باز کردم... هر دو اومدیم بیرون که با دیدن یه چمدون بزرگِ سرمه

 خشکمون زد!  

 اون چمدون مال مامان بود. 

 

 : خاک دو عالم قاشق قاشق تو سرمون یعنی! مستانه

 

های ترسناکی که دیده و  من: خاک رو برگشت بده به دو عالم، خب هر کس جای ما بود با دیدن اون صحنه و یادآوری فیلم 

 ترسید!  فکر کردن به جن و اینجور چیزا، می

 

 مستانه: صحیح، ولی خونه رو کی اینجوری برق انداخته؟ 

 

 شدن مامان به حیاط، نتونستم جواب مستانه رو بدم؛ با لبخند به سمتش رفته و بغلش کردم! با وارد 

 

 من: دلم برات تنگ شده بود مامانی! 

 

 سرمو بوسید و گفت: منم دلم براتون تنگ شده بود عزیزای مامان! 

 

 انگار ده ساله همو ندیدن!   ش رو بوسیده و ازش جدا شدم که مستانه گفت: پیف پیف، جمع کنید خودتونو بابا،گونه 

 



ش گفت: چه کنیم دیگه من اخم کردم ولی مامان خندید و رفت بغلش کرد کخ مستانه هم در مقابل بغلش کرد و با بوسیدن گونه 

 وقتی اینجوری ابراز احساس میکنید آدم باید یه واکنشی نشون بده دیگه!؟ 

 

 رده بود، یه آب هم روش! هر سه خندیدیم... این دختر احترام به بزرگتر رو خو

مامان نگاهشو دوتادور حیاط چرخوند، سپس با تعجب ابروهاشو باال داد و گفت: به به میبینم حواستون حسابی به گل و 

 ها بوده! درخت

 

های مون قطع شد و با تعجب به باغچه نگاه کردیم؛ خاکش خیس بود، انگار تازه بهش آب داده شده باشه، همه برگخنده

ها هم خیلی تمیز به  ریزه رو زمین، جارو شده کنار باغچه جمع شده بودن و گلدونشده درخت گالبی هم که همیشه میخشک 

 رسیدن و گیاه های داخلشون حسابی سرسبز شده بودن! نظر می

 

و یه سر و   ت شده و با دیدن بازار شام که شتر با بارش توش گم میشه، دلش سوختهآی مامان اگه بدونی یکی وارد خونه

 ��♀��سامونی بهش داده چه حالی میشی؟! 

 

 #بی_گناه  

 244#پارت_

 #نازی 

 

 

 

 ها پژمرده شده بودن، یکم بهشون رسیدیم.  لبخند ژکوندی زدم و گفتم: ها اره، زمستونه و گل

 

 م!  مامان لبخندی زد و گفت: خوب کاری کردید دخترا، بریم تو که خیلی خسته



 

 مستانه: ها اره شما برید دراز بکشید ما چمدون رو میاریم.  

 

 م رو بیرون دادم و گفتم: به نظرت باور کرد؟ مامان سری تکون داد و با لبخند رفت تو خونه... نفس حبس شده

 

تازه حیاط رو هم  و گیاه رسیدگی کنن که پژمرده نشن،  هایی مثل ما دو تا، بیان به درخت و گلمستانه: بعید میدونم، تنبل 

 ست!  جارو بزنن؛ از عجایب هفت گانه

 

 ی چمدون، دنبال خودم کشیدمش و وارد خونه شدم، مستانه هم دنبالم اومد. آهی کشیدم و با به دست گرفتن دسته

 

ها گذاشتم و رفتم پیشش نشستم... مستانه هم رفت تو  مامان رو مبل نشسته بود و داشت آب میخورد... چمدون رو کنار پله

 آشپزخونه... مامان لیوان آب رو روی میز گذاشت و گفت: آی خیلی خسته شدم!  

 

رفته بود خونه دایی، برای دیدنش(  من: خسته نباشی مامان، مهران )پسر داییم که تصادف کرده بود و مامان این دو روز 

 چطوره؟ آسیب جدی که ندیده؟ 

 

داییت چمدون بسته و داره میره خونه ت رفتیم دیدیم زنمامان: نه مادر اون خوب بود، داییت الکی بزرگش کرده بود! با خاله

که نبود، از جلومون رد شد  گفت حداقل تا خوب شدن مهران صبر کن، بمون، زنه گوشش بدهکار نبود باباش، هی داییت می

کردیم  دادیم، براشون غذا درست میو رفت! ما هم موندیم چند روز شدیم پرستار داییت و مهران، دارو های مهرانو بهش می 

و کلی کار دیگه... االنم داییت خدمتکار استخدام کرده که تا یه مدتی کارا رو خونه با آشپزی رو انجام بده و پرستار مهران  

 ه! هم باش 

 

 با چشمای گرد و دهن باز از تعجب پرسیدم: چی؟ زن دایی رفت؟ نکنه میخواد طالق بگیره؟!  



 

گفت ماهی ده بار از مامان: نه دختر طالق چیه، باز اون مادر و خواهرش تو گوشش خوندن اینم دعوا راه انداخته! داییت می

   این قهر و آشتی ها دارن! بیچاره داداشم پیر شده با این زن!

 

 خندیدم و گفتم: حاال شما حرص نخور مامان! بیا باال بخواب 

 

 ای کشید و گفت: اره اره برم بخوابم که خیلی بهش نیاز دارم! خمیازه

 

 و پاشد رفت سمت پله ها.  

ه  رفت خونکرد... هر دفعه هم چند روز میتک خندی زدم و سرمو با تأسف تکون دادم... زن دایی همیشه با دایی دعوا می

 های فامیل بودن... گشت... دیگه هممون به این وضعِ دایی و زن دایی عادت کرده بودیم... سوژه زنپدرش و دوباره برمی

 

 بلند شدم رفتم تو آشپزخونه، مستانه داشت پیاز خورد میکرد.  

 

 پرسیدم: چی درست میکنی؟ 

 

مستانه: قورمه سبزی، مامان خیلی دوست داره! بعد اون همه خستگی و خوردِن غذاهای آبکِی زن دایی، یه چیز درست و  

 حسابی بخوره!  

 

همونطور که تا کمر رفته بودم تو یخچال گفتم: این دفعه همون غذای آبکی هم نبوده! زن دایی باز قهر کرده رفته خونه ننه 

 باباش! 

 



بازم؟ موندم این زن خسته نمیشه از این همه قهر و آشتی؟ زندگِی درست کرده برای خودش و شوهر و   مستانه: نه بابا

 هاش؟ بیچاره دایی! بچه

 

کردم گفتم: من موندم چرا دایی طالقش یه بطری آب از تو یخچال برداشتم و اومدم بیرون، همونطور که درش رو باز می

 نمیده؟!  

 

رفت گفت: عشق حرف حالیش  خورد کرده بود برداشت و همونطور که به سمت اجاق گاز می ای که پیاز ها رو روشتخته

نمیشه خواهرم! عشقت هر جوری که باشه، خوشتیپ، خوشگل، زشت، پولدار، فقیر، خوش اخالق، بد اخالق، مهربون، بی  

 رحم، بازم نمیتونی عیب هاش رو ببینی چون عشقته! چون دوستش داری!

 

 #بی_گناه  

 245ت_#پار 

 #نازی 

 

 

 

 بشکنی زدم و گفتم: دو کالم از مادر عروس!  

 

 کرد، از اشپزخونه بیرون اومده و رفتم باال! توجه به جیغ جیغ مستانه و القاب دلنوازی که داشت نثارم میو بی

 

 

 شخص سوم***

 



 

 ای کشید و کش و قوسی به بدنش داد. با خروج بیمار از اتاق، خمیازه

 شد. خیلی خسته بود و این خستگی هم فقط با نوشیدن یک فنجان قهوه رفع می

 

 اش عوض کرده و با برداشتن کیفش از اتاق خارج شد.  اش را با کت مشکیاز روی صندلی بلند شده و روپوش پزشکی

 ردن میزش بود، با دیدن رامسین گفت: خسته نباشید آقای دکتر! منشی مشغول جمع مرتب ک

 

 با لبخندی خسته، جوابش را داد و از مطب خارج شد.  

 ای رنگش شده و حرکت کرد.  نقره ۴٠۷سوار پژو 

 

ها و احساسات  اش را برای عشقش شرح داده بود... تمام سختیهایش بود... نیمی از گذشتهفکرش مشغول دیشب و حرف

دانست به هر حال باید  اش گفته بود... از این بایت حس خوبی داشت... حس سبکی، حس آرامش... میش را برای مستانهبد

اش با کرد و چه فرصتی بهتر از دیشب؟ شبی که اولین بوسهدیر یا زود مستانه را از گذشته و تمام احساسات بدش آگاه می

 آرامش دز آغوش بگیردش!  مستانه را تجربه کرده بود و توانسته بود با

 

ی تلخ و عذاب ی آن گذشتهکرد، اما اضطراب داشت! به زبان آوردِن ادامهاش را برایش تعریف میحاال باید ادامه گذشته

 آورد کمی... کمی دشوار شود، حداقل در مقابل مستانه!  

 

 گفت؟ ری در ارتباط نبوده، می حد و مرزش برای دختری که تا قبل از رامسین با پس چگونه باید از روابط بی 

 هایش؟ گفت؟ از الکل خوردن و آمار دوست دختر چگونه باید از گناهانش می 

 

 چشمانش را محکم روی هم فشرده و زود باز کرد!  

 ی دیگری نداشت! گفت، چارهسخت بود، خیلی هم سخت بود اما باید می



 

 فهمید دیگر! باید میاش را هم مستانه که تا اینجا را فهمیده بود، ادامه

 

_بیخیال پسر! مرگ یبار شیون هم یبار! میگی و خالص میکنی خودتو! اگه واقعاً دوِست داشته باشه میمونه دیگه، تو که  

عشقتو بهش ثابت کردی! غیرممکنه شک کنه بهت! اصالً بنام حضرت مسیح سوگند یاد کرد که هیچوقت دچار تردید تو 

 عشقم نشه!  

 

اش  سوگندی که دخترها همزمان با هم، به زبان آوردند و بعدش چقدر خندید؛ تک خندی زد و مشغول رانندگی با یادآوری آن

 شد. 

 

 #بی_گناه  

  246#پارت_

 #نازی 

 

 

 

 رویش قرار داشت، پارک کرد و پیاده شد. در حیاط را با ریموت باز کرد و وارد شد؛ ماشین را در پارکینگ که روبه

 داشت.  از پارکینگ بیرون آمد و نگاهش را دورتادور آن حیاِط بزرگ چرخاند و روی دختر موطالیی ثابت نگه 

 با تلفنش بود.   با لبخند به سمتش رفت، دختر پشتش به او بود و مشغول صحبت

 

 _به آقای محترم سالم برسون! 

 

 دختر با شنیدن صدای رامسین، جا خورده و با "هین"ی سریع به سمتش برگشت که رامسین نیشخندی تحویلش داد.  



 

 خطاب به شخص پشت تلفن گفت: عزیزم من بعداً باهات تماس میگیرم.  

 

 پیدات میشه؟ ترسیدم بابا!  و تلفن را قطع کرده به رامسین توپید: چرا مثل جن یهو

 

رامسین دست هایش را به معنی تسلیم باال برده و گفت: باشه باشه ببخشید من تسلیم! حاال راستشو بگو )دست هایش را پایین 

 آورد و چشمکی زد( طرف کی بود؟  

 

 دختر با اخم زد به بازوی رامسین و گفت: تو درمورد من چی فکر کردی؟ همکارم بود. 

 

کنار استخر نشست و گفت: دو روز نیست اومدی اینجا به این زودی کار پیدا  رامسین نیشخند دیگری زد و روی صندلیِ 

 کردی؟ جالبه! 

 

تواند به رامسین دوروغ بگوید... رامسین از رگ گردنش بهش نزدیک تر بود... از زیر و بم دانست نمیدختر هول شد... می

ایش هم خبر داشت... از طرفی بع رامسین اعتماد  دانست... حتی از روزمرگی هزندگی خبر داشت... همه راز هایش را می

اش بود... تنها فرقش با کند... رامسین همچون برادر نداشتهدانست هرگز او را بابت هیچ چیزی بازخواست نمیداشت و می

 شد....  برادر این بود که روی او غیرتی نمی

 

 اش لم داد و گفت: دوست پسرم بود. روی صندلِی کناری 

 

 بروهایش را باال داد و گفت: اوووو... خانم دوست دار شده! اونوقت مادر محترم در جریان هستن؟ رامسین ا

 

 آروشا سیخ روی صندلی نشسته و با هول گفت: معلومه که نه، بهش نگیا. بدبختم میکنه!  



 

 رامسین: چرا عزیزم؟ عمه خانم آدم روشن فکرِی!  

 

آروشا پوزخندی زد و گفت: هه.. روشن فکر! اون خیلی زورگو و ظالمه! حاال بیخیال اینا... ببینم تو زن میگیری نباید یه  

 تم! خبر به من بدی؟ مثالً جای خواهر نداشته

 

و گفت: راستش هیچ همسر و عقد و ازدواجی در کار   رامسین دوباره روی صندلی لم داده پاهایش را روی هم انداخت

 نیست! همش یه سوتِی کوچولو بود که به لطف عمه انقدر بزرگ شد! 

 

 آروشا: چییی؟ باورم نمیشه.. یعنی شما دو تا عقد نکردین؟ پس اون دخترا کین؟  

 

گفت... آروشا  د دل هایش را به او میرامسین چشم هایش را روی هم فشرد... آروشا همدم و راز دار خوبی بود... همیشه در 

 جای خواهرش بود... نفس عمیقی کشید و شروع کرد به تعریف کردن... 

 

از اولین دیدارش با مستانه در کوه... از دستگیرِی مستانه و مهسان، درست شب تولدشان و دیدن رادوین در بازداشتگاه.... 

ند... از دستگیرِی قالبی شان در مهمانِی آیلین و ول کردن دختر ها در  کرداز کلکل هایشان وقتی دختر ها در شرکت کار می

خارج از شهر... از آن تصادف در آن شب و شش ماه کمای مهسان... از اخراج رادوین از نیروی پلیس انتظامی بخاطر 

شق بی حد و مرزش  جعل حکم دستگیری و ورود به خانه... از اعتراف خنده دارش سوار بر اسب سفید وسط پارک... از ع 

به مستانه... از اتفاق هایی که بین مهسان و رادوین افتاد... از چهار تایی بام رفتن و پریدن شان... از دعوای دختر ها و 

اش... از ترسش برای تعریِف ادامه گذشته... مادرشان و ماندن دختر ها در خانه پسر ها... از دیشب و تعریف نیمی از گذشته

نجات دادن دختر ها توسط شان... از دیوانه بازی های مستانه در بیابان... از سوگند خنده دار دختر ها و  از آتش سوزی و

 موتور سواری شان زیر باران... از رقص شان نیمه شب در پارک و اعتراف رادوین به مهسان، هنگام آتش سوزی...

 



 #بی_گناه  

 247#پارت_

 #نازی 

 

 

 

ا با لبخند نفس عمیقی کشید و دستش را به صورت مشت باال آورده، وسط انگشتانش را به  بعد از اتمام حرف هایش، آروش 

 دندان های باالیش زد. 

 

 رامسین با خنده به حرکاتش نگاه کرده و گفت: اَمان از این اعتقادات مزخرف ترکی! 

 

باورم نمیشه.. فقط بخاطر اینکه بدونن   ن، اعجوبه! بخدا رفتم تو شوک!آروشا: بابا این دوست دخترای شما آدم نیستن اعجوبه

چقدر دوستشون دارین خودشونو زنده زنده آتیش زدن! رامسین، داداش،)دستانش را به نشانه التماس جلوی رامسین گرفت(  

 جوِن آروشا با اینا نگرد، عاقبتت میشه مرگ به نوع عجایبی!

 

د: بخ.. بخدا.. هی.. هیچی.. تو... دل.. دلشون... نی..  رامسین که روی صندلی از خنده غش کرده بود، با خنده جواب دا

 نیست! 

 

 آروشا: بعله از حرفات کامالً متوجه شدم دو تیکه جواهرن که از آسمون افتادن، ولی واقعاً در خلقت عقل اینا موندم! 

 

 رامسین: من عاشق همین متفاوت بودِن مستانه شدم دیگه! 

 

 آروشا: اهوم، در جریانم. برسین بهم ایشاال 



 

 رامسین: همین االنم رسیدیم.  

 

 چشمان آروشا در کسری از ثانیه گرد شد و داد زد: چییی؟ نکنه رابطه داشتین؟ 

 

 خبر میکنی دیوونه!   رامسین سریع جلوی دهانش را گرفت و گفت: هیس ساکت، االن همه رو

 

آروشا با چنگ دست رامسین را از روی دهانش برداشته و گفت: فقط نگو که  رابطه داشتین! نگو زدی بدبختش کردی! نگو  

 قراره به زودی بابا بشی! 

 

ت رامسین با چهره ای پوکر مانند، روی صندلی ولو شد و گفت: ِزکی این همه حرف زدم تو هنوز نفهمیدی احساس من نسب

بهش چیه؟ ببین من آدم دخترباز و الکلی بودم اما دیگه نیستم... بخاطر مستانه همه رو گذاشتم کنار چون واقعاً دوستش دارم!  

برام با همه دخترایی که قبالً تو زندگیم بودن فرق داره، من واقعاً عاشق شدم. دارم برای اولین بار عشق رو تجربه میکنم! 

هم از دست نمیدمش... اون تمام زندگِی منه! هیچوقت هم بدون رضایت خودش کاری نمیکنم   راحت به دستش نیاوردم راحت

 االن شش ماهه باهمیم ولی تازه دیشب اولین بوسه مون اتفاق افتاد! 

 

ی عشقتون مثل یه درامه، درامی پر از غم و شادی، دوستی و  آروشا ابروهایش را باال داده و گفت: واو، جالبه! قصه 

حسد و کینه، دوروغ و عشق، مثل سریال های ترکی میمونه یل فیلم های هندی! به هر حال امیدوارم برسی بهش،  دشنمی، 

 مستانه لیاقشو داره مثل یه شئ باارزش ازش مراقبت کن داداش رامسین!

 

 #بی_گناه  

 248#پارت_

 #نازی 



 

 

 

 رامسین سرش را تکان داد و بلند شد.  

 

 _دخترا خونه هستن؟  

 

 ح بدون اطالع رفتن. _نه، صب

 

 _پس مادرشون اومده.  

 

 _مادرشون؟ مگه کجا بوده؟ 

 

 _هیچی هیچی، از تو که آبی گرم نمیشه ازا راهنمایی بخوام میرم پیش رادوین، شاید اون بتونه کمکم کنه.  

 

 _محض اطالع رادوین شرکته 

 

 _اه لعنتی!  

 

و با کالفگی به سمت خانه رفت... وارد شد..  نگاهش را دورتادور آن سالن بزرگ و مجلل چرخاند... چند خدمتکار مشغول  

بلو ها، اجسام، گلدان ها و مجسمه های عتیقه بودند.. دورتادور سالن پر بود از تابلو ها و وسیله های عتیقه...  تمیز کردن تا

لبخندی روی لب هایش نشست... مادرش هم به عتیقه عالقه داشت و کل خانه را ازشان پر کرده بود، اما... اما بعد آن شب  

بعد که پسر ها کمی بزرگتر شدند به یاد مادرشان باز خانه را پر از عتیقه  پدرشان تمام عتیقه ها را شکسته بود... سال ها



دانستند اما حاال... حاال فهمیده بودند نه پدرشان مقصر است نه  کردند... آن زمان دلتنگ مادرشان بودند و پدرشان را قاتل می

.. عشق همین است دیگر.. نمیتوان جلویش مادرشان.. پدرشان که به غیرتش برخورده بود مادرشان هم فقط عاشق شده بود.

 را گرفت... ولی پدرشان یک اشتباه کرده بود... 

 

 از پله ها باال رفته و وارد اتاقش شد؛ حوله اش را از داخل کمد لباسش برداشت و با عجله به حیاط برگشت.  

 آروشا هنوز روی صندلِی کنار استخر نشسته بود و مشغول مکالمه با تلفن بود.  

 

 وزخند زد و زیر لب گفت: اینم رفت قاطی مرغا!  پ

 

و به سمت استخر رفت. لباس هایش را دراورد، نگاه آروشا به هیکل چهار شانه و ورزشکارِی رامسین که افتاد آب دهانش  

 را قورت داد و بلند شد و رفت سمت خانه.  

 تلفن بشنود.  کشید، فقط نگران بود مکالمه هایش را با شخص پشتاز رامسین خجالت نمی

 

 رامسین با یک حرکت پرید داخل آب.  

 کرد اما فکرش درگیر بود... باید جوری قضیه را به مستانه می گفت که عصبی نشود.شنا می

 

 #بی_گناه  

 249#پارت_

 #نازی 

 

 

 

 



 گوشی اش را از روی میز روی تخت برداشته و شماره مستانه را گرفت.  

 عمه خانم چند دقیقه پیش گفته بود دختر ها باید زودتر به خانه بیایند، وقت ناهار است. 

 اما مگر میشد؟ مادر دختر ها تازه برگشته بود و آنها هم مشغول بودند؛ نمیشد به این زودی بیایند.  

 

گذاشت، بعد سه بوق مخاطِب پشِت تلفن که مستانه بود گفت: عشقم باور کن االن نمیتونیم بیاییم،   گوشی را روی گوشش

ست داریم براش ناهار درست میکنیم. فکر نکنم امروز جایی بره با این حساب ما هم نمیتونیم  مامان تازه اومده خیلیم خسته

 همینجوری بریم بیرون.  

 

و عمه هم گفته درست نیست عروس های خاندان پناهی موقع ناهار سر میز نباشن،   چشم هایش را روی فشار داد و گفت:

 باید یه راهی پیدا کنیم.  

 

 م، واقعاً خسته شدم. نمیدونم کی رو چجوری بپیچونم! صدای مستانه کالفه شد: از یه طرف مامانم از یه طرف هم عمه

 

ش با رادوین و مهسان  ع. نظرت چیه بعد اینکه عمه برگشت خونهرامسین: میدونم عزیزم میدونم، منم خسته شدم از این وض

 برنامه بریزیم بریم شمال؟ هوم؟  

 

مستانه با ذوق گفت: وای عالی میشه! خیلی وقته جایی نرفتیم واقعاً یه سفر برامون الزمه تا از همه این نگرانی ها و آدما 

 دور بشیم!  

 

ار زد و همانطور که به حیاط نگاه میکرد گفت: منم همینو میگم، تو این مدت رامسین به سمت پنجره اتاقش رفت، پرده را کن

 همش پشت سر هم اتفاق افتاد. درسته از اعجوبه های عجایبی هستیم ولی مغز ما هم یکم استراحت نیاز داره!  

 



عداً با مهسان و رادوین مستانه با خنده گفت: دیوونه.. اعجوبه چیه؟ ما به این صاف و ساده ای! حاال اینا رو بیخیال ب

 درموردش حرف میزنیم، با وضعیت االن چیکار کنیم؟ 

 

رامسین روی تخت نشست و جواب داد: به نکته ظریفی اشاره کردی عزیزم! ببینم شما دو تا وقتی که خواستین برین چی به 

 عمه گفتین؟  

 

 مستانه: گفتیم میریم عیادت یکی از دوستامون که ناخوش احواله! 

 

ین بشکنی زد و گفت: خودشه همینه، به عمه میگیم برای دوستتون مهمون اومده و چون خودش نمیتونه ازشون پذیرایی رامس 

 کنه و حالش بده شما موندید پیشش، شب هم برمیگردین.  

 

 کردی؟ نقصی بود عزیزم! انگار همنشینی با من داره کمکم روت اثر میذاره! ولی فکر شبشم ی بیمستانه: عجب نقشه

 

رامسین با خنده روی تخت دراز کشید و جواب داد: میگم اعجوبه ایم باور نمیکنی! متأسفانه باید همون دوروغ رو به  

 مادرتون هم تحویل بدید! میگید دوستتون حالش زیادی بد بود مهمون اومد براش مجبور شدید بمونین. 

 

 #بی_گناه  

 250#پارت_

 #نازی 

 

 

 

 ن رئیس یه باند تبهکار بودی!  مستانه: اراده میکردی اال



 

رامسین زد زیر خنده... واقعاً این نقشه ها و دوروغ گفتن ها از او بعید بو... پسر مثبت و صاف و ساده ای نبود اما 

دوروغگو و حقه باز هم نبود... اعتقادات خودش را داشت... واقعاً همنشینی با دختر ها رویش تأثیر گذاشته بود.. به راحتی 

 غ های قابل باور را پیدا میکرد.. و چه اعجوبه هایی بودند دختر ها....! دورو

 

 مستانه: خب دیگه من برم به کارا برسم بعداً خبرشو بهت میدم. 

 

 رامسین: خیله خب فعالً، دوست دارم!  

 

 مستانه: من بیشتر 

 

 رامسین: من بیشتر تر  

 

 زبون بیارم.  مستانه: حاال من باز بیشترا ولی حیف االن نمیتونم به

 

 رامسین: ولی میزان عشق من انقدر هست که نمیشه با زبون توصیفش کرد!  

 

 مستانه: اووو... نکنه اخرین عدد ریاضیه؟  

 

 رامسین: شاید. 

 

 مستانه: عاشقتم، خداحافظ  

 



 و قطع کرد. 

 آید! رامسین با تعجب به گوشِی درون دستش نگاه کرد و گفت: اعجوبه چو اعجوبه بیند خوشش 

 

 #بی_گناه 

 251#پارت_

 #نازی 

 

 

 

 

 شب شد و دخترها آمدند.  

دانست هیچکدام  شناخت و میاند چون همه دوستان شان را میمستانه گفته بود مادرشان را با هزار بدبختی راضی کرده

را ندارد. خالصه  بیمار نیستند، دخترها هم مجبور شدند بگویند از دوستان دوران دانشگاه شان هست و در این شهر کسی  

 شان درآمد تا مادرشان را قانع کردند! جان

 

شان  رفت که تمام روز را صرف مراقبت از دوستعمه خانم خوشحال بود و دائم قربان صدقه عروس های مهربانش می

 کرده بودند. 

 دوستی که اصالً وجود خارجی نداشت!  

 

غذایشان بودند که ناگهان عمه خانم گفت: من فردا باید   همگی دور میز شام نشسته بودند و در سکوت مشغول خوردن

 برگردم شیراز، انگار تو خونه مشکلی پیش اومده. یه سگ هار سرایدار رو گاز گرفته!  

 

 دخترها به نظر ضایعی نفس حبس شده شان را بیرون دادند که همه با تعجب نگاه شان کردند. 



 مت عمه خانم! بهم دیگر نگاه کردند و همزمان گفتند: به سال

 

عمه خانم چند بار پشت سر هم پلک کرد و سپس عمیقی کشیده و مشغول خوردن شامش شد. پسرها و آروشا که به زود جلو 

 خنده خود را گرفته بودند سرشان را پائین انداختند و ریز ریز خندیدند. 

 

شان کند... عمه ای که مدام    توانست خوشحالدر دل دختر ها عروسی به پا شده بود... هیچ چیز اندازه رفتن عمه خانم نمی

 بهشان گیر میداد و خود را جای بزرگتر آنها خطاب میکرد...  

 

 بعد شام همگی به اتاق هایشان رفتند.  

 مستانه همانطور که جلوی آینه مشغول پاک کردن ارایشش بود گفت: اتاق باحالی داری! 

 

دقیقی به دورتادور اتاق انداخت، سپس گفت: هوم اره بد رامسین که روی تخت دراز کشیده بود سرش را بلند کرده و نگاه 

 نیست. 

 

اتاق زیبایی بود... دیوار های سفید و آبی... تخت بزرگ دو نقره با رو تختی سفید و آبی که وسط اتاق قرار داشت... میز  

ده بود و در آخر  توالت و کمد لباس که سمت راسِت تخت قرار داشت و فرش سفید آبی که جلوی تخت، روی زمین پهن ش 

 عالی بود! ی بزرگی که سمت چِپ تخت قرار داشت. واقعاً برای پسری مثل رامسین، اتاِق ایدهپنجره

 

 رامسین: من میرم آب بخورم.  

 

 مستانه سرش را تکان داد و رامسین از اتاق خارج شد.  

 به سمت پله ها رفت که با صدای آروشا که گفت: رامسین  

 



 هوم؟  برگشت سمتش و گفت: 

 

رویش ایستاد و گفت: مستانه فقط از ماجراهای افسون و نسترن و راستین و رادمین خبر داره یا آروشا به سمتش آمد، روبه

 ماجرای دختربازی ها و الکل خوردن هاتو هم بهش گفتی؟

 

 #بی_گناه 

 152#پارت_

 #نازی

 

 

 

 موش داره موش هم گوش داره، میشنون. رامسین سریع دستش را جلوی دهان آروشا گذاشت و گفت: هیس، دیوار 

 

آروشا با چنگ، دست رامسین را کنار زده و گفت: خب بابا، مگه من چی گفتم؟ خوبه همه اهالی این خونه از اون گذشته پر 

 فراز و نشیب و غلط هایی که کردی خبر دارن! 

 

 رامسین: همه جز مستانه و مهسان؛ نمیخوامم االن خبر دار بشن. 

 

کنی یه روز باالخره میفهمن؟ نظرت چیه از زبونت خودت  ژست دست به سینه ای گرفت و گفت: اِ جدی؟ فکر نمیآروشا 

 بشنونه؟ 

 

 رامسین کالفه دستی به صورتش کشید و گفت: میدونم میدونم، خودم بهش میگم، همین امشب.

 



 ه درخشانی داری!آروشا: خوبه، اگه نگی هم بنده شخصاً با جزئیات بهش میگم. به هر حال سابق

 

رامسین: یه کلمه... فقط یه کلمه درموردش با مستانه حرف بزنی قضیه آراد و محمد و علیرضا و همه اون دوست پسراتو با  

 کنم!پیاز داغِ بیشتر برای عمه تعریف می

 

 ها رفت پائین.چشمان آروشا گرد شد که رامسین پوزخندی زد و از پله

شباهت به ای ترسناک که بیی پر فراز و نشیبی داشت...گذشتهفهمید...رامسین گذشتهاید میفهمید...بمستانه باالخره می

 توانست حرفش کند یا تغییرش دهد...اش بود و نمیگفت...به هر حال جز زندگیسریال های ترکی نبود...باید به مستانه می 

 

 ت. وارد آشپزخانه شد و پس از خوردن یک لیوان آب به طبقه باال برگش 

 وارد اتاق شد که مستانه را با لبخندی زیبا، در حالی که موهایش را باز کرده و روی تخت نشسته بود دید.

 

لبخندی زده و وارد شد؛ روی تخت دراز کشید و دستش را زیر سرش گذاشت، دستش را باز کرده و با گوشه چشم به 

 ش؟ بازویش اشاره کرد و گفت: بریم سراغ بقیه

 

اِی رامسین که در حال جر دادِن آن پیراهِن سفیِد در تنش  سرش را تکان داد و سرش را روی بازوی عضله مستانه با ذوق

 بود، گذاشت. 

 

رامسین چراغ خوابی که روی عسلِی کنار تخت قرار داشت را خاموش کرد و گفت: خب تا اونجا گفتم که از گشتن دنبال  

 افسون ناامید شدیم دیگه، درسته؟ 

 

 ش رو بگواره، بقیه مستانه: اره 

 



رامسین خندید و گفت: چقدر هولی دختر! بعدشم شدیم دو تا گردن کلفِت زورگو! نسترن دیگه جرئت نداشت سرمون داد بزنه  

برد. بابا هم فهمیده بود کنترل ما از دستش خارج شده،  ترسید و حساب میمون کنه... کالً ازمون مییا موقع غذا تو اتاق حبس

شد چون زورمون به  خواستیم همون میانداخت. زندگی وفق مراد ما بود و هر چی میزد و داد و قال راه نمیدیگه کتک نمی 

مون ِجوونه زد و خواستیم پوزه همه اونایی که تحقیرمون کردن رو به خام بمالیم! همه رسیده بود! کم کم بَزر انتقام تو قلب 

 اول از نسترن شروع کردیم... 

 

 چیکارش کردین؟ جر وا جر کردینش یا زنده به گور؟مستانه: 

 

رامسین با خنده جواب داد: هیچکدوم، نسترن یه هرجایی بود که کارش تیغ زدن مردای پولدار بود! با اینکه بابا خیلی ازش  

با بقیه مردا  بزرگتر بود ولی نتونست بیخیاِل پول و پَلَش بشه و وارد زندگیش شد! بعد چند بار تعقیب کردنش محل قرارش 

 رو فهمیدم، کلی ازش عکس گرفتیم و نشون بابا دادیم...

 

......................... 

 

 مهسان*** 

 

رادوین: بابامون یه بار غرورش حریحه دار شده بود... یه بار نارو خورده بود... یه بار غیرتش زیر سؤال رفته بود... دفعه 

رن رو زد و شکنجه کرد که جون داد... شاهد همه جیغ و تقال هاش بودیم اما  دوم نتونست تحمل کنه و ترکید... انقدر نست

کردن به مرگ طبیعی از دنیا رفته، بعد مراسم  دلمون نسوخت، چون بدترش رو سرمون آورده بود! همه فکر می

 خاکسپاریش، بابا سکته قلبی کرد! 

 

 من: چی؟یعنی...یعنی آقای پناهی واقعاً قاتله؟ 

 



زدیم که قاتِل افسونه در حالی قاتِل نسترن بود! وقتی بابا تو بیمارستان بستری بود بازم دنبال ا بهش تهت میرادوین: اره، م

 افسون گشتیم اما به نتیجه ای نرسیدیم. انگار از رو زمین محو شده بود!

 

 #بی_گناه  

 153#پارت_

 #نازی 

 

 

 

 ه بودِن افسون رو بهتون گفته بود چی؟ اونو چیکار کردید؟ من: اون خدمتکاری که بهش کمک کرده بود و بعد هجده سال زند

 

مون ادامه بده و دور از چشم بابا، از نظر مالی کامال حمایتش رادوین: یه دختر سرطانی داشت! گذاشتیم به کارش تو خونه

و شرکت بابا؛ خودمون  کردیم تا دخترش خوب شد و بعد چند سال کار پیدا کرد و خدمتکاره هم فوت شد. دختره رو گذاشتیم ت

خوندم و رامسین هم پزشکی، بعد اتمام درسمون هر کدوم رفتیم سر  هم دانشجو بودیم. من تو دانشکده افسریه هوانیروز می

 کار و زندگِی خودمون...  

 

 ...................... 

 

 مستانه***

 

 من: همین؟ رفتین سر کار و زندگیتون و تموم شد؟ 

 

 رامسین: نمیدونم چرا فکر میکنی دارم قصه میگم برات؟ نه تموم نشد، جای حساسش تازه اینجا شروع میشه!  



 

 گرفت.  ست، اگه با کارگردانِی من از روش فیلم میساختن، قطعاً اسکار میمستانه: خدایی قصه

 

 هر دو خندیدند! 

 

زد... ما هم اصالً عذاب وجدان نداشتیم... مقصر رامسین: بابا دیگه هیچ کاری بهمون نداشت... حتی باهامون حرف هم نمی

ی که گرفته بودیم رو نشون بابا نمیدادیم، نسترن االن زنده بود... اما واقعاً  مرگ نسترن ما بودیم... شاید اگه اون عکس های

ارزشش رو نداشت... نسترن بد کرد و تاوانشم پس داد... تخصصم رو در اطفال گرفتم و یه مطب زدم... صبح ها بیمارستان  

مون بودیم... هر کدوم یه خونه جدا  غلبودم و بعد از ظهرها هم مطب... رادوین تو بخش جنایی مشغول شد... هر دو عاشق ش 

گرفتیم... رادوین تو یه برج خونه گرفت منم به ویالی بزرگ و مجهز تو باال شهر... جای خلوتی بود و منم عاشق همین 

 ساکت و آروم بودنش شده بودم... انقدر غرق زندگی خودمون شده بودیم که بابا رو به کل فراموش کردیم... فقط زندگیمون... 

 

 ..................... 

 

 مهسان*** 

 

 من: زندگیتون چی؟  

 

 رادوین: خب یکم... فقط یه کوچولو قاطی شده بود.  

 

 با گیجی پرسیدم: یعنی چی؟  

 



ساله همچین کارایی   25/26مون باد داشت! همونطور که همه پسرای مون بود و کله رادوین: خب اون موقع تازه اول ِجوونی

  میکنن ما هم کردیم!

 

 گیج تر پرسیدم: کدوم کارا؟  

 

 نمیفهمیدم منظورش چیه؟ کدوم کارا؟ پسرای َجوون چیکار میکنن مگه؟

 

 #بی_گناه 

 254#پارت_

 #نازی

 

 

 

نشست رو تخت و با گرفتن دستام گفت: مهسان ما وقتی از بابا جدا شدیم و هر کدوم راه خودمونو رفتیم، یه کارایی هم کردیم  

 ک.. خب یکم ناجور بود. 

 

من خنگ بودم یا اون مبهم حرف میزد؟ نمیدونم، ولی یک کلمه هم از حرفاش رو متوجه نمیشدم؛ چه کارایی ممکنه کرده 

 باشن؟  

 

...... ........................ 

 

 مستانه***

 



 من: عزیزم میشه منظورتو واضح بگی؟ چیکار کردین مگه؟ 

 

نشست رو تخت؛ آهی کشید و گفت: ما وقتی مستقل شدیم خب... خب به طرز طبیعی قاطِی جامعه و کارایی همه سن و  

 دادن هم شدیم!  ساالمون انجام می

 

 نه... منظورشو فهمیدم... کار اکثر َجوونا مشروب خوردن و دختربازِی!!!   یهو چشمام گرد شد... وای خدا... نه

 

 من: تو.. تو چیکار کردی رامسین؟  

 

 رامسین: به طرز کامالً طبیعی ای، دختربازی و الکل خوردن!  

 

ی بشم ولی نفسم در سینه حبس شد، چشمامو روهم فشار داده و ادامه داد: میدونی من هیچوقت نخواستم یه هوسباِز الکل

 زندگی کاری کرد بشم! یادته دیشب گفتم همیشع باید همرنگ جامعه شد؟ یادته؟  

 

سرمو تکون دادم و ادامه داد: منم همرنگ جامعه شدم که دوباره مسخره نشم، دوباره تحقیر نشم، دوباره کتک نخورم، 

بود و اشتباه ولی نتونستم جلوی خودمو بگیرم!  دونم کارایی که کردم گناهدوباره اون نگاه های ترحم بار روم نباشه... می

یعنی اصالً نمیشد؛ همه دوست و رفیقام هر شب یه دختر تو بغلشون بود و هر روز بهم تیکه مینداختن که چرا دوست دختر  

 ندارم!  

 

 حرصم گرفت از حرفاش، از منِطِقش!  

 



تیکه بندازن بهت، رفتی سراغ مشروب و دختربازی؟ ببینم با حرص و عصبانیت گفتم: یعنی فقط برای اینکه دوستات نتونن 

)با بغض ادامه دادم( ببینم چند تا دخترو بدبخت کردی؟ چند بار رابطه داشتی؟ چند تا قلب رو شکوندی؟ ها؟ جواب بده، چند  

 تا؟

 

 #بی_گناه  

 255#پارت_

 #نازی 

 

 

 

چشمام و گفت: هی هی نبینم این چشمای اقیانوسیت  صورتمو با دستاش قاب گرفت که بغضم شکست و هقی زدم، زل زد تو 

 بارونی بشه! 

 

کردن، هر روز کتک پشت دو تا پلک هامو بوسید و گفت: مستانه من کم تو بچگی درد نکشیدم! همه با ترحم نگاهم می

 گرفتم! لطفاً درکم کن!  خوابیدم، هر روز مورد تحقیر و تمسخر قرار میها گرسنه میمیخوردم، شب

 

اش اصالً به نظرم منطقی نبود... سختی کشیده، اذیت شده، درد کشیده، رنجیده، زندگی باهاش بد تا کرده! قبول، همه اینا  حرف

 ش رو از پدرش و نسترن خالی کنه! میشه؟... قبول ولی دلیل نمیشه که تو َجوونی بخواد با بدبخت کردن دخترا حرص و کینه 

 

هولش دادم، دماغمو باال کشیدم و گفتم: یه دلیل منطقی برام بیار، این چرت و پرت ها   ش رو به عقببا دستام زدم تخت سینه

 رو قبول ندارم. 

 



با کالفگی دستی به صورتش کشید و گفت: مستانه تو هیچوقت نمیتونی چیزایی که من تجربه کردم رو حتی تصور هم بکنی! 

و درک کنی چیا کشیدم! اون چیزایی که سرم اومد باعث شد  تو فقط از زبون من میشنوی، نمیتونی خودتو بزاری جای من 

ترسیدم...  بترسم... بترسم از جامعه و آدماش! هیچوقت نتونستم اون ترِس لعنتی رو از خودم دور کنم... از اعتماد کردن می

تجربه کردم رو  کردم اگه خوب و مهربون باشم مجبور میشم همه اون چیزایی کهاز آدِم خوبی بودن میترسم چون فکر می

دوباره تجربه کنم! ترس و وهمی چه گذشته تو دلم انداخته بود باعث شده هم از آینده هم بترسم و بخوام برای داشتِن یه 

 زندگِی معمولی،  بدون درد و کتک، همیشه همرنگِ جماعت بشم.  

 

 نستم چیه، صاف نشستم رو تخت.  دوهام مثل ماهی برای به زبون آوردِن حرفی که نمیبا ناباوری، در حالی که لب

خدایا رامسیِن من چی کشیده بود؟ چی بود که باعث شد بترسه از خوب بودن؟ چی بود که زندگیشو جهنم کرد؟ اصال چرا  

 اون تاواِن خیانت مادرش رو پس داد؟ وای خدا!  

ر رو خراب کردی! انتقاِم خیانِت افسون ت زندگِی این دو تا برادمنطقی و افکاِر مسخرهخدا لعنتت کنه آقای پناهی که با بی 

 هاش!  گرفتی نه از بچهرو باید از خودش می

 

 من: رامسین من... من واقعاً نمیدونم چی بگم، فقط... فقط میتونم بگم متأسفم که انقدر سختی کشیدی و اذیت شدی! 

 

 #بی_گناه 

 256#پارت_

 #نازی

 

 

 

لبخند تلخی زد و صورتمو بوسید! چند تار موم که روی صورتش پخش شده رو فرستاد پشت گوشم و گفت: همین که منو  

 مقصر ندونی کافیه!  



 

 .......................... 

 

 مهسان*** 

 

 من: چییی؟ یعنی تو یه دخترباز بودی؟ 

 

 با ناباوری تو موهام چنگ زدم و ادامه دادم: وای رادوین باورم نمیشه! 

 

شو برات میگم فقط ازت میخوام منو مقصر ندونی، با گرفتِن دستام، نشوندم رو تخت و گفت: من خیلی کارای بد کردم! همه

 خب؟  

 

ز دوست دخترام رفتن رستوران؛ وقتی  ش گذاشت و گفت: یه روز با یکی اسرمو به نشونه مثبت تکون دادم؛ سرمو رو سینه

دادیم یهو یه دختر دراومد وسط رستوران داد زد "وای عشقم! تو اینجایی؟" همه با تعجب نگاهش  داشتیم غذا سفارش می

ش برام آشنا بود؛ یهو دیدم داره میاد سمِت من، تا به خودم بیام و بفهمم چی شده بغلم کرد و  شناختمش ولی قیافهکردن! نمی

وع کرد به ابراز دلتنگی! از اون ور دختری که باهاش اومده بودم داشت با چشمای گرد نگامون میکرد! دختر نچسبی  شر 

 مون رو قطع کنیم و اون لحظه هم بهونه دستم اومده بود! بود، آورده بودمش رستوران که یه جوری بهش بگم باید رابطه

 

دید... .. انگار با همه دخترای دنیا شریکش شده بودم و اون اصالً منو نمی یه حس بدی داشتم... انگار رادوین مال من نبود.

 حسم خیلی بد بود... نمیتونم توصیفش کنم! یه حِس حسادت ولی نه حسادِت معمولی، بلکه در حد المپیک! 

 

 من: البد تو هم دست دختره رو گرفتی و گفتی دوست دخترمه!  

 



کرد گفت: اره، دست دختره رو گرفتم و گفتم "وای واقعاً خودتی عزیزم؟ چقدر  خندید و همونطور که موهامو نوازش می

عوض شدی!" دختره هم با تعجب دهن باز کرد چیزی بگه که سریع دستمو رو دهنش گذاشتم و رو به اون یکی دختره که 

دارم، لطفاً از سر تقصیراتم کرد گفتم "عزیزم تو نمیتونی همچین َمرد خائنی رو ببخشی! من نامزد هاج و واج نگاهمون می 

بگذر!" و بدون اینکه بخوام جوابی ازش بشنوم، دست دختره رو کشیدم و از رستوران بردم بیرون. اون روز برای اولین 

 بار یه دختر دست روم بلند کرد!  

 

جور آدمی  با چشمای گرد نگاهش کردم که گفت: چیه؟ اونجوری نگاه نکن دختره زد تو گوشم بعدشم گفت "تو دیگه چ

هستی؟ مگه چی برات کم گذاشتم که بهم خیانت کردی؟ راستشو بگو هر روز با چند تا دختری؟ بیشعور، عوضی، آشغال" و  

 خالصه فحش بارونم کرد! 

 

 #بی_گناه  

 257#پارت_

 #نازی 

 

 

 

 اخمام رفت توهم... به چه حقی دست رو رادویِن من بلند کرده بود؟... 

 

هایی که هر روز انجام میدادی چیزی بشنوم! کنجکاوم درمورد مهتاب بدونم. ماِه  من: میشه دیگه نگی؟ نمیخوام درمورد غلط

 سابقت! 

 

 ........................ 

 



 مستانه***

 

 

ام و علی، دو تا از رفیقامون، تو کافی شاپ نشسته بودیم که یهو دیدیم خوشگل ترین  رامسین: یه روز با رادوین و مهرس 

دختر دانشگاه که همه پسرا موندن تو َکِفش، اومد و پشت میز کناریمون نشست. مهرسام گفت اگه بتونم مخشو بزنم هممونو  

تموم شده، میتونم با گوشیتون یه تماس با   شام دعوت میکنه رستوران؛ منم پاشدم رفتم گفتم "ببخشید خانم من شارژ گوشیم

مادرم بگیرم؟" گوشیش که تو دستش بود رو به سمتم گرفت و گفت "خواهش میکنم، بفرمائید" از دستش گرفتم و شماره  

خودمو توش زدم، بعدم یه پیام برای خودم فرستادم که توش دختره ازم دعوت به شام کرده! گوشیو بهش دادم، یه نگاه بهش 

و با تعجب گفت: "از گوشِی من به خودت پیام دادی که ساعت هشت میایی سر قرار؟" منم یکم ادای فکر کردن کرد 

بینمت.  درآوردم و بعدش گفتم "بزار فکر کنم، هوم اره میام" با تأسف گفت" چقدر تو بانمکی!" گفتم "مرسی بانو، شب می

 م" خندید و گفت "شب کجا بیام؟" منم...  گفتم "عشق آیندهراستی تو شبیه کسی که خیلی دوستش دارم! پرسید" کیه؟" 

 

 من: فهمیدم فهمیدم، الزم نیست بیشتر توضیح بدی. 

 

 روی موهامو بوسید و گفت: چشم.  

 

حس بدی داشتم... نمیخواستم بیشتر بشنوم... بس بود... اهمیت نداشت رامسین تو گذشته چه شخصیتی داشته و چیکار کرده..  

ها گذشته بود... ش جلوش زانو زده بود... مهم االن بود... مهم آینده بود... گذشته ای ساخته بود که گذشتهده االن اون آین

 نمیخواستم دیگه چیزی درموردش بشنوم...  

 

 با بغض گفتم: ِکی... ِکی دوست دختر بازیاتو تموم کردی؟

 

 #بی_گناه 



 258#پارت_

 #نازی 

 

 

 

 رامسین: وقتی بابا سکته کرد!  

 

با تعجب گفتم: چییی؟ بکش بیرون بابا دیگه چی؟ اصالً... اصالً این گذشتته یا داستان یه سریال ترکی که با یه فیلم هندی 

 قاطیش کردی؟ یعنی چی که سکته کرد؟  

 

 آهی کشید و گفت: بزار بگم، سؤال هم نپرس، بذار برای وقتی که حرفام تموم شد. باشه؟  

 

م و شروع کرد به تعریف کردن: همونطور که گفتم مستقل شدیم و دخترباز! مستانه شاید  سرمو به نشونه مثبت تکون داد

طرز تفکر و منطق من به نظرت مسخره باشه اما... اما تونسته زندگِی منو بهم بزنه! اون اتفاقاتی که من تجربه کردم و درد  

پیچید... خورد مثل صاعقه تو تنم میبهم می  هایی که کشیدم رو هیچکس نمیتونه درک کنه! اون دردی که با هر لگدی که

ای که کردم... اون نگاه های ترحم بار و دلسوزانهکشیدم در حالی که تو قصر زندگی میاون دل دردی که از گشنکی می

مستانه  کشیدم...رفت... اون سر درد هایی که از داد و بیداد های نسترن میروم بود در حالی که پول بابام از پارو باال می

ها، از  هیچکس نمیتونه حتی یک درصد اینا رو درک کنه! همینا باعث شدن یه ترسی تو دلم به وجود بیاد، ترس از آدم

زندگی، از تکرار گذشته....! واسه همینم انقدر زورگو و قلدر شدم؛ تا دوباره اون اتفاقات برام تکرار نشه. از نظر خیلیا  

 مزخرفه ولی منطق من همین بود! 

 

 سرمو انداختم پائین؛ جوابی نداشتم.  

 هر کس دیدگاه خودشو در زندگی داره و حتی نزدیک ترین فرد بهش هم حق نداره به افکار و نظریاتش توهین کنه!  



گفت... من یک درصد چیزایی که اون کشیده رو هم تجربه  من حق نداشتم از منطق رامسین ایراد بگیرم... اون راست می

ها رو خیلی تغییر میده... خیلی کارا باهامون اگه منم جاش بودم کارایی رو میکردم که اون کرده... زندگی آدمنکردم... شاید 

 کنه... از رو به اون میشیم... بد میشیم،خوب میشیم. می

 "همیشه تقصیر ما نیست گاهی تقدیر بَده" 

 ب*مهرا
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کرد، گفتم: رامسین من نمیگم منطق تو  ش بود و اون موهامو نوازش میسرم رو سینهنفس عمیقی کشیدم و همونطور که 

چرته، راستش اصالً حق ندارم درمورد زندگی و کارایی که در گذشته انجام دادی نظر بدم! درسته خیلیاشون خطا بودن اما  

ا به هیچ وجه نمیتونم با موضوع  از عمد نکردی، تقدیر اینجوری برات رقم خورده بود؛ من سعی میکنم درکت کنم ام

 دختربازیت کنار بیام! یه جور قانعم کن.  

 

عرضه یا رامسین: باشه، خب ببین عزیزم من میدیدم همه دوست رفیقام دوست دخترن دارن، منم که نداشتم بهم میگفتن بی 

خب منم شدم دیگه؛ به مدت دو سال   کردم اگه منفی و بد باشی یعنی قهرمانی وبچه مثبت!  بهم برمیخورد، اون موقع فکر می

تبدیل شدم به یه آدم هوسباز و اَلکُلی! تو باتالقی فرو رفتم بودم که خارج شدن ازش غیرممکن بود! ولی یه اتفاق منو به  

 خودم آورد...  

 

ِی سابق و من: تا حدودی قانع شدم اما کامالً نه؛ با این وجود سعی میکنم درک کنم. چون من حق ایراد گرفتن از زندگ

 ت رو ندارم.  گذشته

 

 زل تو چشمام و گفت: آینده چی؟ حق دخالت تو اونو به خودت میدی؟ 



 

 ت منم!  ت جلوش زانو بزنه! یا بهتر بگم... آینده ت رو خودم قراِر بسازم، جوری که گذشتهمن: آینده

 

 هامو بوسید!  لبخندی زده نرم و کوتاه لب 

 

 ........................ 

 

 مهسان*** 

 

 

ت دارم؟ مهتاب کیه؟ چرا اون ماهت  بینی؟ من کیه توام؟ چه نقشی تو زندگِی االن و آیندهمن: رادوین تو منو به چه دیدی می

 بود؟ نکنه... نکنه قبالً عاشق شدی؟ ها؟ جواب بده دیگه، شدی؟

 

شدم... من کی  زدم به شونه های پهنش... داشتم دیوونه مییهو در آغوشش فرو رفتم... بغضم شکست... با هق هق مشت می

 بودم؟ جایگاهم چی بود؟ مهتاب کی بود؟ چرا ماهش بود؟ قبل من کی تو زندگیش بود؟
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 من! همه چیو یرات توضیح میدم.  رادوین: هیش.. اروم باش مهسان اروم باش ماِه 



 

 کردم.  زدم، سرمو پایین گرفته تو بغلش نشسته بودم و فین فین می آروم گرفتم، دیگه مشت نمی

مو گرفته سرمو باال آورد، خیره تو چشمام گفت: همه چیو برات توضیح میدم فقط وسطش سؤال روی موهامو بوسید و چونه 

 اول و آخر من تویی! فقط تو. فهمیدی؟   نکن و اینم آویزوه گوِشت کن که ماه

 

 با بغض سرمو آروم تکون دادم. 

 جدی ماهش بودم؟ اولی و آخری؟ 

 با یاداوری مهتاب همه حسام پریده بودم! خیلی بهم ریخته بودم. 

 

بود. رفت و لم داد رو تخت و منم کشید تو بغلش، آهی کشید و گفت: مهتاب کیانی، دختر فرهاد کیانی، دوست و شریک بابام 

پوشید...  آمد زیاد داشتیم؛ از مهتاب خوشم میومد، نه اینکه عاشقش شده باشما نه، فقط ازش خوشم میومد. ساده بود... ساده می

فهمید... خالصه که  کرد... مینوشید... مثل دوستاش، یه دختر جلف و مغرور نبود... درک میخورد... ساده میساده می

شتم! دختر آزادی هم بود و دوستاش هم پسر بودن هم دختر، به همین دلیل تونستم خیلی راحت  رفتاراشو خیلی دوست دا

رفتیم بیرون، شمال، گردش، خرید، البته رامسین  باهاش دوست بشم. دو تا دوست عادی بودیم، همه چیز خوب بود، با هم می

جوری خواستم چون دوست نداشتم مهتاب از  و دخترایی که هر دفعه یکیشون باهاش بود هم همراهمون میومدن؛ من این

 کرد.  رفتارام برداشت اشتباهی بکنه! من عاشقش نبودم برام مثل یه دوست عادی بود اما انگار اون اینجوری فکر نمی 

 

 کرد مگه؟  من: چجوری فکر می

 

کرد عاشقش شدم و میترسم از ابراز احساسم برای همین هر جا که باهاش برم از رامسین میخوام که  رادوین: فکر می

ش رفته بودن مسافرت،  خبر رفتم. اون روز خانوادهشون، منم از همه جا بیهمراهمون بیاد! یه روز ازم خواست برم خونه

اه در رو برام باز کرد! بهم گفت اونم عاشقم نشده و نیازی نیست حسمو خودش تنها تو خونه بود. با یه بلوز و دامن کوت

 پنهون کنم، میتونم عاشقانه اعتراف کنم بهش! 



 

 اخمام توهم رفت. 

 

ی خالیشون بعد گفت عاشقته؟ یعنی این آدم اندازه نخود غرور نداشت؟ به فکرش  من: نفهمیدم یعنی تو رو دعوت کرد خونه

 رو وادار به اعتراف کنه؟  نرسید باید یه جوری تو

 

 رادوین: نمیدونم، انگار نرسیده بود.
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 من: خب بعدش چی شد؟  

 

رادوین: مهتاب بدجور دچار سوءتفاهم شده بود؛ بهم گفتم عاشقش نیستم و دیدم بهش فقط مثل یه دوست عادِی! اون روز  

من نمیخواستم ناراحتش کنم یا غرورش رو جریحه دار کنم از طرفی هم دوست  ش رو له کردم! ناخواسته غرور دخترونه

نداشتم دچار سوءتفاهم بشه! بهم گفت گم شم از جلو چشماش! برگشتم خونه، ماجرا رو برای رامسین تعریف کردم و اونم با 

 بافی نکنه!  من موافق بود؛ باید به مهتاب میگفتم تا بیشتر از این برای خودش خیال

 

 ن: شت! با خاک یکسانش کردی که! م

 



 خندید و گفت: بدجور، جوری که روز بعد خبر رسید اقدام به خودکشی کرده!  

 

 جاخورده هینی کشیدم و با تعجب تقریبا داد زدم: چییی؟ 

 

 رادوین: هیس چرا داد میزنی؟ عمه بیدار میشه ها 

 

 من: گفتی مهتاب.. خودکشی کرده؟  

 

کردم... حس میکنم مسبب کارش کنم...  رادوین: اره اما به موقع رسونده بودنش بیمارستان و آسیبی ندیده بود؛ حس گناه می

کرد... دز نهایت طاقت نیاوردم و رفتم سر وقتش اما پدرش راهم نداد داخل! گفت دل  م میعذاب وجدان داشت دیوونه

وندم و خودمم باید ترمیمش کنم! گفت باهاش مدارا کنم تا دوباره دست یه چنین کارایی نزنه! خالصه با حرفاش  دخترشو شک

کردم... پدر بود و نگران تنها دخترش.. منم که کم عذاب وجدان نداشتم  قانعم کرد که دل مهتابو به دست بیارم! درکش می

 حرفای آقای کیانی هم بهش اضافه شد...  

 

 تو برای کم شدن عذاب وجدانت سعی کردی دوباره دل مهتابو به دست بیاری، درسته؟   من: بعدم

 

زد اما به مرور اوضاع مثل سابق شد. با اینکه واقعاً از ذاشت بهش نزدیک بشم، باهام حرف نمیرادوین: درسته، اوایل نمی

را کنم! سخت ترین قسمتش اینجا بود که باید کردم با مهربونی باهاش مدادستش خسته و کالفه شده بودم ولی باز سعی می

خواستم اما کردم جدی جدی عاشقشم در حالی که نبودم! ولی خب زود منو بخشید و حرفامو باور کرد. خودم نمیثابت می

کرد، سرخود برنامه مسافرت و گردش  مهتاب دیگه جزئی از زندگیم شده بود، جلو دوستاش منو نامزد خودش معرفی می

موند، خالصه که خیلی جدی گرفته بودم و کاری کرده بود رفتارمون با م میها میومد خونهچید، شبدوتامون می برای هر 

 هم مثل زن و شوهرا بشه! 
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با چشمامو از حرص روی هم فشار دادم؛ خدایا تا تموم شدن حرفاش بهم صبر ایوب بده! یهو دیدی زدم دک و پوزش رو 

 ( ��مالجش یکسان کردم )خودمم نفهمیدم چی گفتم

 اِ اِ اِ خوبه من ماهشم خیر سرم اونوقت نشسته برام از عشق سابقش میگه! توبه استغفرهللا! 

 

 تون ِکی و چطوری تموم شد؟ من: خب بعدی چی شد؟ رابطه

 

 رادوین: یک سال و شش ماه به همین منوال گذشت تا اینکه....  

 

............ ............. 

 

 مستانه***

 

 رامسین: اون روز فهمیدم مریضم، یه مریضِی روحی!  

 

 با تعجب گفتم: چی؟ چه مریضی ای؟  

 



رامسین: یه مشکل روانی داشتم! اون روز تازه از دانشگاه برگشته بودم که یکی از خدمتکارای عمارت زنگ زد و گفت 

پدرم سکته قلبی کرده! خب اولش هیچ حسی نداشتم، نه ناراحت شدم نه خوشحال، اما وقتی با رادوین و مهتاب رفتیم 

ل دیوونه ها شروع کردم به خندیدن! فکر میکردم ُمرده و خوشحال  بیمارستان و پدرمو زیر اون همه دم و دستگاه دیدم مث

 کردم دیگه ترسی از تکرار گذشته ندارم. به معنای واقعی دیوونه شده بودم!  بودم! حس می

 

ش گفت: ولی اون گرگ صفت زنده موند... زنده موند و بازم شد کابوس با خشم و حرص خاصی از بین دندون های کلید شده

رسید، دیگه کاری به کارم نداشت و همینکه هنوز زنده بود و زیر آسمون شهری که من توش ن... زورش بهم نمیهای مشب

 داد.  کشید، آزارم میبودم نفس می

 

 من: فکر کنم حاال میتونم یکم با منطقت کنار بیام!  

 

کردم بخاطر ترسم از  دونستم، فکر میخندید و گفت: اره دیگه، فهمیدی مشکل روحی روانی داشتم؛ خودمم تا اون روز نمی

های شهر رو زیر پا گذاشت! بعد سه ماه حالم خوب شد و برگشتم به ست؛ رادوین وقتی متوجه شد همه روانشناسگذشته

گفتم... مهربون بودم اما نه با همه... در این بین  زندگی... بازم قلدر بودنم رو حفظ کردم چون واقعاً الزم بود ولی زور نمی

 ابطه رادوین و مهتاب اصال بهم خورد... ر 

 

 ...................... 

 

 مهسان*** 

 

تونستم به این وضع ادامه بدم... خسته شده بودم از نقش بازی کردن و ماِه خواستم و نه میرادوین: دیگه بریده بودم... نه می

پدرم چند وقت تو شوک بود اما به یک ماه نکشیده  کرد... هامونم انتخاب میمن الکی گفتن... مهتابو ول میکردم اسم بچه

دوباره شد اون آدم سابق ولی فرق کرد... دنبال به دست آوردِن دل ما بود، مهربون شده بود، ولی اینا روی ما دو تا تأثیر 



خواستم  ینداشت... به مهتاب گفتم دوستش ندارم.. برام مهم نبود میخواد چیکار کنه و دست به چه کاری بزنه من فقط م

 خودمو بکشم کنار...

 

 من: خب واکنش مهتاب چی بود؟  

 

خواست هر طور شده منو عاشق و شیدای خودش کنه! سه سال تالش کرد ولی موفق نشد. من  کشید؛ میرادوین: کنار نمی

کت بود. اون  کردم، آخرین دفعه که دیدمش دو روز بعد استخدام شدن تو و مستانه تو شر اصالً به عشق و عاشقی فکر نمی

 خواد بره خارج منم گفتم ربطی بهم نداره و میخوام این رابطه رو تموم کنه، اونم رفت.روز گفت می
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 دهد!" میدونی این حکایت توئه.  ها مرا آزار میگفت "نادانی این انسانمن: یاد یکی از گیف هام افتادم که یه گربه توش می

 

 زیر کرد و گفت: چطور؟   چشمامو

 

 من: نادونی دیگه! جدی باور کردی مهتاب رفت؟  

 

قهقهه ای زد و نوک دماغمو کشید، تخس نگاهش کردم که گفت: باز با کی همنشین شدی این چیزا رو یاد گرفتی تو؟ آخه آدم  

 به عشقش میگه نادون؟ اصالً قهرم باهات!  



 

 و بعدم منو از بغلش درآورد و روشو کرد اونور؛ پوکر نگاهش کردم، شوخیش گرفته؟ 

 

ن... اِ نگاه کن دیگه.. رادوین... هوی... قهر نکن حاال... میدونستی اسمش خیلی شبیه  من: اوی.. راد.. رادی... منو ببی

 راجمونِد خون آشامه؟  

 

 با تعجب پرسید: اون دیگه کیه؟ 

 

 ش گفتم: هیچی اسم یه ُرمانه؛ حاال آشتی؟  سریع دستامو دور گردنش حلقه کردم و با بوسیدن گونه

 

 زدم.  و پشت بند حرفم لبخند دندون نمایی 

 

 رادوین: واال باید فکر کنم. 

 

 ش رو هم بوسیدماون یکی گونه 

 

 رادوین: دارم فکر میکنم.  

 

 ش زدم که شونه هام گرفت و لباشو قفل لبام کرد...!با خنده یه بوسه کوچولو به چونه 

 

 ....................... 

 

 مستانه***



 

دیگه اون آدم سابق نشد؛ خیلی عصبی و سرد شده بود! کاری بهم  رامسین: با تموم شدن رابطه مهتاب و رادوین، رادوین

 کردیم. نداشتیم، هر کدوم دور از بابا زندگیمونو می

 

 ش نرسید؟  من: یعنی قصه ما به سر رسید کالغه به خونه

 

 رامسین: نمیدونم چرا فکر میکنی دارم قصه میگم ولی اره، به سر رسید.  

 

 من: گفتی سواالمو بعد تموم شدن حرفات بپرسم، االن وقتشه؟  

 

 رامسین: البته البته، بپرس

 

 من: آخرین باری که دوست دختر داشتی؟  

 

 دم. رامسین: وقتی بیست و چهار سالم بود؛ از اون به بعد هیچوقت با دختری نبو

 

 من: ببینم االن چند سالته؟ 

 

 رامسین: سی و یک

 

 وععععععع 

 فکر کردم فقط خودم ترشیدم نگو این از منم بدتره! لبخندی زدم و گفتم: سؤاالم تموم شد.  

 



 رامسین: تو گذشته ای نداری که بخوای تعریف کنی؟  

 

ِی رامسینو ویران کرد پدر من بود... باید همه چیزو  لبخندم ماسید... داشتم، خوبشم داشتم... اردالن ساالری، کسی که زندگ

 شدم...  پرسیدم و کامالً مطمئن میگفتم.. ولی... ولی االن نه... قبلش باید چند تا سؤال از مامان میبهش می

 

ر فرصت  ای دارم ولی مثل زندگِی تو درام نیست! همچین پیچیده و پرهیجان هم نیست، س پس با لبخند گفتم: چرا منم یه قصه

 برات تعریف میکنم.  

 

 رامسین: اومم باشه. 
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 ........................ 

 

 مهسان*** 

 

 من: اینجا برای من یه سؤال کوچولو پیش اومد

 

 رادوین: خب بپرس 



 

 من: اگه پدرتون تنها فرزند رادمین خان بوده پس عمه خانم از کجا اومده؟ 

 

 رادوین: خب راستش اون واقعاً خواهر پدرم نیست 

 

 با تعجب گفتم: وا پس چرا بهش میگید عمه؟ 

 

 رادوین: عمه خانم که اسمش فریباست، عمه نسترنه.  

 

 احترام قائلید؟ فکر کنم نسترن شستشوی مغزیتون داده!  با چشمای گرد گفتم: هااا؟ عمه نسترنه و شما انقدر براش

 

خندید و جواب داد: نه خب، عمه خانم مثل با نسترن خیلی فرق داشت... نسترن پدر و مادرش رو از دست داده بود و از 

سترنه؛  اونجایی که هم خودش هم پدر و مادرش تک فرزند بودن کسی رو نداشت، عمه خانم در واقع خواهر تاتنِی پدر ن

مون و با ما هم خیلی مهربون بود؛ در حدی که همه چیزو بهش  برای نسترن مثل مادر بود! هر چند وقت یبار میومد خونه

 گفتیم، اون یه سنگ صبور و یه آغوش برای اشک ریختن و درد دل کردن بود!  می

 

 ذارت، ذارت، ذارت.  

چرا داری هفت عجایب هفت گانه رو دونه به دونه بهم نشون  عمه خانم و مهربونی؟ عمه خانم و سنگ صبور بودن؟ خدایا

میدی؟ ظرفیت من خیلی کمه، یهو دیدی سه سال رفتن تو شوک! اونوقت رادوین بی ماه میمونه... مستانه افسردگی میگیره... 

سکته میکنه... دلناز تا  رامسین سر میذاره به کوه و بیابون... مهدیس چالق میشه... آیلین از کار و زندگی میوفته... مامان 

 آخر عمرش دانشجو میمونه.. اصالً دنیا به قهقرا میره... 

 اوس کریم نکن این کارا رو! 

 



 من: عمه خانم مهربونه؟ نه عمه خانم مهربونه؟ نههههه عمه خانم مهربونه؟ 

 

 با خنده بغلم کرد و به خودش فشردم!  

 

 رادوین: دیوونه! عمه خانم خیلی مهربون تر از چیزیه که فکرشو میکنی، فقط باید بشناسیش. 

 

 من: اره اره مطمئنم همینطوره...  

 

 با تأسف سرشو تکون داد.  

 

 

 شخص سوم*** 

 

 

 با صدای اذان صبح، ابروهایش را باال انداخت. 

 ونه بود... آمد چگهیچگاه هنگام اذان بیدار نشده بود، اصالً یادش نمی 

 

 _هللا اکبر، اشهد اله هللا اال هللا، اشهد ان محمد رسول هللا...  

 

 گوش سپرد با صدایی که آرامش خاصی به دلش میداد!

بچه که بود، هر روز هر سه وقت، با دقت با صدای اذان گوش میداد و همیشه آرامش میگرفت! خیلی دوست داشت همچون  

 خواند... اش کسی نماز نمیواند اما کسی نبود که یادش دهد... در خانوادهمعلم و برخی از دوستانش نماز بخ

 بزرگ که شد آن قلب و روح پاک کودکانه اش را از دست داده و تبدیل به پسری هوسباز شد...  



توانست حاال که دوباره آن حس آرامش را داشت... حاال که مستانه برایش یک شروع جدید در زندگی شده بود.. آیا حاال می

 مثل کودکی هایش شود؟ پاک و معصوم!  

 

نگاهش چرخید روی دختر موطالیی ای که در آغوشش غرق در خواب بود! لبخندی زد، مستانه نمونه ای از کودکی های  

 خودش بود؛ پرشیطنت اما زیبا و معصوم! 

 

 آهی کشید

 حسرت خیلی چیزها را داشت!  

 خانواده گرم و صمیمی... خانه ای پر از محبت... دوستان واقعی...
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بوسه ای بر پیشانی مستانه زد و با احتیاط سرش را از روی بازویش بلند کرده و بر روی بالشت گذاشت؛ سپس بلند شد و  

 بیصدا اتاق را ترک کرد. 

 

 به سمت میز مشروبی که در سالن قرار داشت رفت و یک شیشه برداشت، گیالس را در دست گرفته و پرش کرد.  

شت و به سمت پنجره رفت، روی صندلِی چوبی نشست و خیره به بیرون به جرعه از مایع درون  شیشه را روی میز گذا

 لیوان را نوشید که صورتش از تلخی اش درهم شد!  

 



 جرعه دوم را هم سر کشید... جرعه سوم.. چهارم و پنجم...  

صویر محو خودش در شیشه خیره لیوان خالی را روی میز کوبید و در حالی که نفس نفس میزد برگشت سمت پنجره؛ به ت

 شد.  

 اش معصوم بود؟ بعد آن همه گناه، چرا هنوز هم چهره

 

 دستش را روی پیشانی اش گذاشت و دوباره نشست روی صندلی. 

 

 زمزمه کرد: دیوونه شدی پسر! دیگه واقعاً رد دادی! 

 

 _دکتر مملکت کله سحری زهرماری کوفت میکنه؟ نوچ نوچ عجب زمونه ای شده! 

 

 ر چرخاند که رادوین را پشت سرش دید؛ پوزخندی زد و گفت: دیگه عقلمو از دست دادم.  س 

 

 رادوین روی صندلِی کناری اش نشست و گفت: گذشته رو با همه اتفاقات نحسش برای مهسان تعریف کردم!  

 

 رامسین: منم برای مستانه.  

 

 رادوین: واکنشش چی بود؟ 

 

رامسین: واکنش خاصی نشون نداد فقط سر جریان دختربازی هام عصبی شد که خب، اونم طبیعیه. ولی تونستم قانعش کنم.  

 چی؟  مهسان 

 

 رادوین: اونم همینطور، حتی گریه هم کرد! ولی قانع شد. 



 

 رامسین: به خداییش جدی میگم، به نظرت اگه از رو زندگِی ما سریال ساخته بشه اسکار نمیگیره؟ جوِن رادی نمیگیره؟  

 

 خواست؛ هیچکدام از یادآوردی گذشته خوشحال نمیشدند.  رامسین خوب بحث را عوض کرده بود، رادوین هم همین را می

 

همه بدبختی کشیدیم میخواهی تهش بشه جک سال برای مردم؟ مهسان که  چاره؟ اون پس شاکی گفت: باز تو شروع کردی َچم

 پوکید از خنده دیگه وای به حال ملت! شرفمونو آب میبره پسر! 

 

 رامسین: زاغ سیاه، کی میخواد بفهمه این فیلمو از رو زندگِی چند تا چپر چالق مثل ما ساختن؟  

 

 طالیی!   رادوین: به من گفتی زاغ سیاه؟ تو خودت جوجه زردکی

 

رامسین: هر چی باشم جذاب تر از توام! با اون موهای سیاهت قشنگ مثل زاغ سیاه میمونی! فقط اون چشمای باباقوریت  

 بدجور ضدحال میزنه، کاش سیاه بودن. 

 

 رادوین: خدا شفات میده من دلم روشنه!  

 

 میگید شما کله سحری؟  آلودی گفت: چیرامسین دهان باز کرد جوابش را بدهد که ناگهان صدای خواب
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 مالیدند.  آلودگی چشمانشان را میهر دو با تعجب به سمت صدا برگشتند که دخترها را در حالی دیدند که با خواب

 

 رامسین با تعجب گفت: شما دو تا ِکی پیدار شدین؟  

 

 مستانه خمیازه ای کشید و جواب داد: وقتی لیوانو جوری کوبیدی رو میز که چهار ستون خونه بلرزه!  

 

 رامسین ابروهایش را باال انداخت، اصالً حواسش به کارهایش نبود... 

 

 رادوین: بهتره دوباره بخوابین، سه ساعت تا صبحونه مونده.  

 

 مهسان: ولی من خوابم نمیاد.  

 

 را روی هر دو چرخاند و گفت با اشاره به پایش، رو به مستانه گفت: پس بیا اینجا بشین. رامسین نگاهش 

 

 کشید...  چشمان مستانه در کسری از ثانیه گرد شد. جلوی رادوین خجالت می

 

 کند رو به مهسان گفت: توام بیا رو پای من بشین.  رادوین که دید مستانه حرکتی نمی

 

 بدل کرده و جلو رفتند؛ مستانه روی پای رامسین و مهسان هم روی پای رادوین، نشستند.  دخترها نگاهی بین هم رد و 

 



ی رادوین پنهان کرده و در خودش جمع شد که مستانه هم همین کار را تکرار کرد؛ پسرها با تأسف مهسان سرش را در سینه

 سر تکان داده و لبخند زدند.  

 

ای مذهبی و سخت گیر نبودند اما اعتقادات و چارچوب های خاص خودشان را دهمستانه و مهسان، دخترهای چادری با خانوا

 کردند، نبودند. شان تجربه میشدند و هیچگاه هم دنبال دوستی و رابطه هایی که دوستانداشتند! زیاد با پسرها صمیمی نمی

مستانه روحیه شادی داشت و پسر و دختر برایش فرق چندانی نداشت اما باز هم بیشتر دوستانش دختر بودند؛ اما مهسان  

کرد! اما اَمان از  برعکس بود، اون تا حدودی معتقد و پایند به قوانین بود و هزگر با پسری سر شوخی و خنده را باز نمی

نیز دروغ بگویند! دخترهایی که تاکنون دست هیچ َمردی جز پدرشان را   عاشقی که دخترها را وادار کرد به مادرشان

 نگرفته بودند حاال در بغل پسرانی نامحرم در خود جمع شده بودند! اَمان از عاشقی...  

 

شد! چه  شان سیر نمیرادوین دستش را نوازش وار در موهای مهسان چرخاند، موهایش انقدر نرم بودند که آدم از نوازش

 ادوینی که یک دل نه صد دل عاشق و شیدای مهسانش بود...  بسا ر 

 

 گرداند و نگاهش به نقطه نامعلومی بود.  اش را درون خرمن موهای مستانه میرامسین انگشتان کشیده و مردانه

 

 شان را بسته بودند! شدند و چشماندخترها داشتند از خجالت آب می

سرجایش نشست و گفت: راستی رادوین، تو گفته بودی نمایشگاه نقاشی باز مهسان که از این وضعیت خسته شده بود صاف 

 کردی. ببینم مگه هنرمندم هستی؟ 

 

کند، خودش نیز صاف نشست و رو به رادوین گفت: ها اره، حتی  مستانه که متوجه شده بود خواهرش دارد َجو را عوض می

 بینیمش؟ مون میدیش ولی وقت نشد... میشه امروز بگفتی یه روز نشون
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 بینید چه هنرمندیم!رادوین: ها اره البته، امروز میریم می

 

 مهسان: راستش هنرمند بودن اصالً بهت نمیاد.  

 

 رادوین: میدونم، پلیس بودن بیشتر بهم میخورد.  

 

خود را مقصر اخراج از نیروی پلیس با پایان جمله اش سکوت سالن را فرا گرفت... مستانه سرش را زیر انداخت... 

 افتاد..  زد، این اتفاق نمیدانست... هر چند که او تقصیری نداشت... اگر پسرها فکر تالفی به سرشان نمیمی

 رامسین پوزخندی زد، رادوینی که او را تحریک به قتل پدرش کرده بود را چه به پلیس بودن؟ 

 تند! خطا کرده بودند اما حاال حس پشیمانی داش 

 

 رادوین آهی کشید و گفت: این سه ساعت اینجوری نمیگذره، بریم بخوابیم. 

 

 همگی با تکان دادن سر موافقت کرده و به سمت اتاق هایشان رفتند. 

رادوین با حرص خود را روی تخت انداخت... او عاشق شغلش بود... هیچگاه هم در کارش کوتاهی نکرده بود... لعنت به  

 آن تالفی، هم کارش را از دست داد هم مهسان شش ماه به کما رفت... فقط با یک جعل مدرک، مدرک حکم بازرسی خانه...  

رش را قاتل کرده و گیر عذاب وجدان بندازد! خود سر مهتاب بد عذاب  لعنت به احساساتش، حس تنفر و خشم باعث شد براد

 وجدان کشیده بود! حاال گریبان گیر رامسین هم شده بود... 



 

 مهسان با ناراحتی روی تخت نشست و گفت: ببخشید، بخاطر من...  

 

ن یه درصد هم تقصیر تو  رادوین سریع انگشت اشاره اش را روی دهان مهسان گذاشت و گفت: هیش، اصالً بهش فکر نک

 نبود.  

 

 مهسان: ولی من خودمو مقصر میدونم

 

 گذرم کارم که چیزی نیست! رادوین: من بخاطر تو از جونمم می
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 ی رادوین را بوسید! مهسان با بغض لبخندی زد و گونه 

 رادوین دستش را باز کرده و مهسان را آغوش کشید و مشغول نوازش موهایش شد!  

 

 مستانه***

 

تون کمه به موال! بخدا باورم نمیشه همچین کاری کرده باشین؛  مهدیس: باورم نمیشه، شما دو تا واقعاً اسکلین! شیش تخته

 چجور منطقِی؟   زنده زنده خودتونو آتیش زدین تا از عشق پسرا مطمئن بشین! آخه این



 

با خونسردی یه جرعه دیگه از چاییم رو خوردم و رو به مهدیسی که داشت با کالفگی طول و عرض سالن رو متر میکرد و  

 مدام دستاشو تو هوا تکون میداد، گفتم: کار ما از روی منطق نبود، از رو احساسات بود.  

 

! آدمو دیوونه میکنن، ما حس میکردیم پسرا  مهسان هم به تأیید حرفم گفت: اره مستانه راست میگه؛ احساسات خیلی بَدَن

دوستمون ندارن و خودمونو آتیش زدیم! پسرا حس میکردن اگه خوب و مهربون بشن گذشته براشون تکرار میشه و شدن دو 

 تا گردن کلفت زورگو!  

 

 مهدیس: خیله خیله الزم نیست برای من کالس تفسیر و شفاف سازی احساسات باز کنی، خودم میدونم. 

 

من: میدونی ولی درک نمیکنی! احساسات گاهی آدمو به جنون میکشن! مخصوصا حس عذاب وجدان که از همشون بدتره؛  

وقتی عاشق بشی ناخواسته درگیر حس های زیادی میشی که برای خالصی ازشون مجبوری خیلی کارا کنی! کارایی که به 

 نظرت منطقی هستن در حالی که نیستن!  

 

 عاشق شدی انگار چیشده حاال!  مهدیس: خوبه خوبه، 

 

مهسان: عزیزم عشق با اون تصوری که تو ازش داری زمین تا آسمون فرق داره! اصالً قابل توصیف نیست و درک 

 کردنشم برای کسی که عاشق نشده غیرممکنه!  

 

 مهدیس با حرص گفت: یعنی من خنگم دیگه؟ 

 

 دیم؟ داره به جاهای باریک کشیده میشه کالفه نفسی کشیدم و گفتم: نظرتون چیه این بحث رو ببن

 



 مهدیس: موافقم ولی قبلش یه سؤال دارم 

 

 مهسان: بپرس 

 

 چشمامو ریز کرد و گفت: شماها که با پسرا رابطه نداشتید؟  

 

چشمامو ریز کردم، یهو فهمیدم منظورش چیه که چشمام گرد شد چ تقریباً داد زدم: تو درمورد ما چی فکر کردی بیشعور؟  

 که رابطه نداشتیم!   معلومه

 

 مهسان: اره راست میگه، ما غلط بکنیم از این غلطا کنیم! 

 

مهدیس با خونسردی جواب داد: هوم خوبه خیالم راحت شد؛ آخه نیست که شما دو تا عقل ندارین، فکر کردم شاید اینکارو هم 

 کردین.  

 

 با حرص نفسی کشیدم و نشستم رو کاناپه؛ تعریف کردن همه ماجراها برای مهدیس احمقانه ترین کار بود!  

 مون کرد و بعد هم رفت. جیمیکم دیگه سین

 

 عصر دلناز اومد و کلی سؤال جوابمون کرد؛ موندم اینا محض دوستی و همدردی میان یا رفع کنجکاوی؟ 

 

درمورد بابا سؤال کنیم تا مطمئن بشیم اردالن ساالری پدر ماست که اسمش رو به امیرعلی   بعد شام تصمیم گرفتیم از مامان

 ساالری تغییر داده!
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 یه قاشق دیگه از غذا رو تو دهنم گذاشتم و گفتم: مامان، میشه بعد از شام یکم حرف بزنیم؟  

 

 ده؟  با تعجب گفت: چه حرفی مامان جان؟ چیزی ش 

 

 من: نه، فقط یه چیزی ذهنمو درگیر کرده که باید راجبش ازتون سؤال کنم. 

 

 مامان: باشه دخترم.  

 

خالصه شام رو خوردیم و میز رو هم جمع کردیم و رفتم سه تا شیر قهوه درست کردم و بردم تو پذیرایی، مامان رو مبل  

شتم با خوردن یه جرعه ازش چشمام برق زد! طعم محشری م رو بردا نشست و من و مهسان هم دو طرفش؛ فنجون شیر قهوه

 داشت!  

 

 مامان: خب درباره چی میخواستین سؤال بپرسین؟  

 

 نگاهی بین من و مهسان رد و بدل شد و سپس دلو به دریا زده و گفتم: درباره بابا

 

 ارم؛ شما هم حق ندارید... جا خورد، لب پایینمو جویدم، آب دهنمو قورت داد و گفت: درمورد اون آدم هیچ حرفی ند

 



مهسان پرید وسط حرفش: میدونیم مامان میدونیم، ولی یه اتفاقاتی افتاده خب... خب فکر کنم بابای ما مسئول خراب شدن  

 زندگِی رادوین و رامسینه!  

 

 مامان: چییی؟ شما چی دارید میگید؟ چی شده؟  

 

مادرمون... باید میفهمید...  گذشته پسرا رو مو به مو، با جزئیات براش گفتیم؛ حتی قسمت دختر بازی هاشون... اون 

میتونست برامون بهترین راهنما باشه... تنها ما تو زندگی اون بود... ما هم قول داده بودیم دیگه پنهون کاری نکنیم... مامان  

آدم منطقی بود... مطمئنم همونطور که ما پسرا رو درک کردیم اونم درک میکنه... همینطور هم شد... ولی قسمت مرگ  

ش کرد... موافقت کرد همه گذشته و قصه آشناییش با بابا رو برامون بگه... ازمون قول گرفت همه چیز جور شوکهافسون بد

شون ممکنه نظرمون ترسیدن ما با فهمیدن گذشتهرو به پسرا بگیم... اونا ما رو محرم اسرار خودشون دونستن و با اینکه می

بود... ممکن بود ازمون متنفر شن چون دخترای اردالن ساالری   درموردشون عوض بشه بازم گفتن... حاال نوبت ما

 گفتیم... هستیم... ولی باید می 

 

مامان آهی کشید و شروع به تعریف کردن: اون موقع دانشجو بودم، ترم سه معماری. وضع مالِی خوبی نداشتیم و منم بر 

م و میومدم دانشگاه. اون روز عجله داشتم و باید خالف دوستام که همشون ماشین شخصی داشتن، هر روز با اتوبوس میرفت

زودتر میرسیدم دانشگاه، از شانسم اتوبوس پر بود؛ راننده میگفت باید پیاده شم که یهو چشمم خورد به آخرین صندلی، یه 

ه بیرون َمرد هیکلِی گردن کلفت که موهای بلندی داشت که روی شونه هاش ریخته بود، روش نشسته بود و داشت از پنجره ب

نگاه میکرد؛ انگار اصالً تو این عالم نبود! لباساش همه پاره بودن و سر و صورتشم سیاه و کبود! با اینکه دوست نداشتم اما 

بخاطر اینکه زودتر برسم مجبور شدم برم رو صندلِی کناریش که تنها صندلِی خالِی اتوبوس بود بشینم. اتوبوس که حرکت 

عجب زمزمه کرد "افسون!؟" با اخم گفتم اشتباه گرفته و اون اسممو پرسید، سنم و خیلی چیزا...  کرد یهو برگشت سمتم و با ت

 منم هی اخم و تخم میکردم! دیگه میخواستم ببندمش به رگبار فحش که اتوبوس وایساد و پیاده شدم. 

 

 ونگِر اردالن! با بغض ادامه داد: اون اولین دیدار من و باباتون بود؛ حاال میفهمم افسون کیه. افس 
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 تون ازر آب دراومد و شما هم شدین دانشجوی ممتازش؟!  ها؛ البد بعدشم استاد دانشگاهبا حیرت گفتم: واو! مثل این فیلم 

 

 خندید وگفت: مگه رمانه دختر؟  نه اینجوری نشد. 

 

 مهسان: پس چی شد؟  

 

مامان: بابای من نگهبان یه شرکت به اسم پناه بود؛ همین پناهی که شما توش کار کردین؛ یه روز برای دیدن پدرم رفتم اونجا  

گرفت. همون روز فهمیدم خودم به دالیلی نمیتونه که دیدمش، داشت از بابام سراغ آقای راستین پناهی، رئیس شرکت رو می

یترسید یا هر چیز دیگه ای... ولی مطمئنم شدم میونه خوبی ندارن! سر و وضعش هنوزم آقای پناهی رو ببینه نمیدونم ازش م

 شلخته بود. 

 

 من: خب چند تا از این دیدار ها داشتین؟ چطوری ازدواج کردید؟  

 

شلخته  مامان: اون َمرد همیشه دور و بر بابام بود، صمیمی شده بودن و هر از گاهی برای شام میومد خونه ما؛ دیگه مثل قبل

بست، اجزای صورتش در حین سادگی و  نبود، اون واقعاً جذاب بود! قد و هیکل رشید و استوار، موهای بلندی که با کش می

 معمولی بودن خیلی جذاب و گیرا بودن! 



 

توجه بهم با بغضی که معلوم بود داره خیلی سعی میکنه تا  با ابروهای باال رفته نگاهش کردم، انگار در این دنیا نبود که بی

شکسته نشه، ادامه داد: تو این مدت خیلی سعی میکرد به من نزدیک بشه! بابا گفته بود مهندس عمرانه و تو یه شرکت 

اره و قبالً هم بادیگارد بوده؛ بادیگارِد یه آقای خیلی پولدار و کله گنده! و اون آقا  ساختمان سازی کار میکنه؛ درآمد خوبی د

شون شکرآب میشه و مجبور میشه از  کسی نبود جز راستین پناهی که بابام تو شرکتش کار میکرد، بعد هم طی اتفاقاتی میونه 

 کارش استعفا بده! ولی حاال میفهمم که اون فرار کرده... 

 

 شکست و زد زیر گریه... کالفه سرشو تو دستاش گرفت...  بغض مامان

منم بغضم گرفت... از این همه تنهایی و بی کسِی مادرم، از خیانت پدرم، از وضع مالیمون که مثل سابق نبود، از پس 

 چیزای دیگه....  اندازمون که کم کم داشت تموم میشد، از رازهایی که باید به رامسین میگفتم، از ترِس پس زده شدن، و خیلی 

 

ای اما لبخندی زدم و لیوانی که روی میز قرار داشت رو از آب پر کرده جلوی مامان گرفتم، سرشو باال آورد و با چونه

 لرزون لیوان رو ازم گرفت! 
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نگی، یا فقط یه خالصه ازش  مهسان شونه های مامانو ماساژ داد و گفت: مامان خوبی؟ اگه حالت خوش نیست و میتونی

 بگی. هوم؟  

 



 با گاز گرفتن لبم اخمی بهش کردم که با پررویی سرشو به معنی "چیه؟" تکون داد.  

 چشمامو تو حدقه چرخوندم و کنار مامان نشستم، شونه هاشو گرفتم و گفتم: مامان میخواهی نگو! اره اصالً االن نگو..  

 

 ام بگم، میخوام همه چیزو بگم و سبک شم! من که جز شما دو تا دختر کسیو ندارم!  دستشو رو دستم گذاشت و گفت: نه میخو

 

 با بغض بغلش کردیم... 

روی سرامونو بوسید و گفت: تو این دیدارها خیلی سعی میکرد به من نزدیک بشه... دلیلش رو نمیدونم، هیچوقت هم 

امیرعلی ساالری! خانواده مذهبی بودیم و هر چی پدر  نفهمیدم... نفهمیدم زمان چطوری شد و من عروس شدم... عروِس 

میگفت همون میشد، پدرم گفت و امیرعلی اومد خواستگاریم... مدتی که نامزد بودیم خوب شناختمش... مهربون بود، باهوش 

ش شده شد، با مالحظه و خوش قلب بود! مادر پدرم هم همیشه از ادب و احترامی که براشون قائل بود میگفتن! منم عاشق

بودم... انقدر برام مهربونی و نجوا های عاشقانه خرج کرد که دلمو بهش باختم! عقد و ازدواج خیلی ساده ولی خاطره انگیز 

و به یاد موندنی برگزار شد و ما رفتیم سر خونه زندگیمون؛ شب عروسی از افسون گفت، از عشقی که بهش داشته، از شبی  

یشه و افسون رو تا حد مرگ کتک میزنه، از فرارش در اون شب، از آوارگیش تو کوچه شون مکه آقای پناهی متوجه رابطه 

 خیابون و در نهایت کار پیدا کردنش تو اون شرکت... گفت و من شکستم، هر دو با هم شکستیم! 

 

شوهرم، کسی که   با دلتنگی چشمامو روهم فشار داد و ادامه داد: اون به یاد عشق قبلیش گریه میکرد و من به حال و روزم!

عاشقانه دوستش داشتم داشت جلوم برای یه هـ*رزه که به شوهرش خیانت کرده گریه میکرد! جیغ کشیدم، داد زدم، سعی  

 نکرد آرومم کنه... گذاشت از خونه رفت بیرون و من تا صبح به فقط زار زدم!  

 

و درک کنم، البته اون شب فهمیدم اسمش اردالنه  نفس عمیقی کشید و گفت: میدونید من هیچوقت نتونستم افسون و امیرعلی ر 

و بخاطر شباهت زیادم به افسون باهام ازدواج کرده! باید بهشون حق میدادم، اونا عاشق هم بودن و عشق یه حس بی حد و 

ی من چی میشد پس؟ یا چند ماه با هم قهر مرزه! نمیشه جلوش رو گرفت! اما من چی؟ حس سرخوردگی و غرور شکسته

م تا اینکه خودش اومد سمتم، گفت نمیتونه گذشته رو تغییر بده ولی آینده ای برام میسازه که خیلیا حسرت به دلش بمونن! بودی



قبول کردم و اون به حرفش عمل کرد. شبانه روز کار کرد تا تونست این خونه رو بخره... ترفیع گرفت و مقامش تو شرکت 

همیشه باهام مهربون بود... نذاشت حسرت هیچی به دلم بمونه... همیشه بهترین  باالتر رفت... شد دست راست مدیر عامل...

چیزا مال من بود... هیچوقت سرم داد نزد... عصبانی نشد... تو دوران بارداری شد یه کدبانو و همه کارای خونه رو کرد... 

رگ و مختصر گرفت... همه چیز عالی بود... نذاشت دست به سیاه و سفید بزنم... وقتی شما دو تا به دنیا اومدین یه جشن بز

 در تمام مراحل رشد شما باهام همراه بود و هیچوقت اجازه نداد لبخند از رو لبم محو شه تا اینکه....
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 من: تا اینکه سر و کله افسون پیدا شد؟ 

 

های مشکوک داشتم! از این رفتاراش ها خونه نمیومد و مدام تلفنمامان: اره، باباتون خیلی عصبی و پرخاشگر شده بود! شب

 خسته شدم، ازش دلیل خواستم که ای کاش نمیخواستم...  

حسی که به ست و برگشته و دیگه نیازی به من نداره! گفت هیچوقت به بدترین شکل ممکن خوردم کرد! گفت افسونش زنده

افسون داشته رو به من نداشته و فقط بخاطر شباهت ظاهریم با افسون باهام ازدواج کرده! گفت افسون اون شب که از  

 سردخونه فرار کرده چند سال آواره بوده و بعد هم مجبور شده دست به تن فروشی بزنه! 

 

چطور تونست با یه هــ*رزه ادامه بده و همچنان  هام شک داشتم! بابا دستمو جلو دهنم گذاشتم و هینی کشیدم؛ به گوش

 عاشقش بمونه؟ 

 



مهسان سؤال منو به زبون آورد که مامان گفت: شما عاشق شدید ولی هنوز قدرت عشق رو درک نکردید! عشق حس  

قت ت سختی بکشه تو هم باهاش عذاب میکشی... هیچومقدسه... با گذر ده هزار سال هم از بین نمیره... وقتی معشوقه 

نمیتونی ازش متنفر باشه حتی اگه بدترین خیانت رو بهت بکنه... افسون مجبور شده بود اون کار رو بکنه... زندگی آدمو  

وادار به خیلی کارا میکنه دخترای من! من، افسون و اردالن بازیچه سرنوشت شدیم! ما دو ماه پیش به صورت توافقی و  

 مخفیانه از هم طالق گرفتیم تا...  

 

 نیدن جمله آخرش حس کردم سرم سوت کشید! تقریباً داد زدم: چیییی؟ مامان تو چیکار کردی؟ چرا به ما نگفتی؟  با ش 

 

 مهسان نامحسوس چشم غره ای بهم رفت که یعنی باید احترام رو رعایت کنید ولی اون لحظه اصالً حواسم به این چیزا نبود! 

 

های زندگِی من و شما رو تأمین میکنه و  توافقی ازش جدا بشم تمام هزینه مامان: مستانه من مجبور بودم، پدرتون گفت اگه

 هیچوقت هم دور و برمون پیداش نمیشه! اون با افسونش خوشه! من نمیتونستم بیشتر از این خودمو خار و خفیف کنم!
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قضاوت کرده بودم... حق با مامان بود... بابا بدجور غرورش رو  سرمو پایین انداختم و چشمامو رو هم فشار دادم... باز زود

 شکسته بود... 

 حیف اسم مقدس "پدر" رو همچین جونوری! 

 



 با بغض گفتم: مامان من... 

 

با گذاشتن انگشتش رو لبام، ساکتم کرد و گفت: هیش نبینم گریه کنی دخترم! گذشته ها گذشته ها شما فکر خودتونو درگیرش  

 نکنید عزیزای دلم! 

 

 و هردومون رو بغل کرد! 

 

 

 شخص سوم*** 

 

 ضیح میداد.رادوین با لبخند و پرانرژی تک تک طراحی ها را به دختر ها نشان میداد و کنارش هم درموردشان تو

چشمان مهسان پر از تحسین و حیرت شده بود... فکرش را هم نمیکرد رادوین چنین استعدادی در هنر داشته باشد... طرح ها 

 فوق العاده بودند، مخصوصا آن طرح چشم... انگار واقعی باشد....  

 مهسان دست رویش گذاشت و گفت: اینو خودت کشیدی؟ واقعاً حیرت برانگیزه!  

 

 : وقتی رئیس یه شرکت طراحی لباسم، باید یه هنری داشته باشم دیگه! رادوین

 

 مهسان خندید و گفت: قانع کننده بود.
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همین لحظه رامسین با سینی کوچکی در دستش که چهار لیوان یکبار مصرف قهوه دورونش قرار داشت؛ وارد شد و با 

 انرژی گفت: یه برنامه دارم که باید چهار تایی درموردش حرف بزنیم. 

 

 مستانه و مهسان نگاهی با هم رد و بدل کرده و گفتند: چه برنامه ای؟ 

 

رامسین سینی را روی میز گذاشت و گفت: همه جوره دوقلو دیدم ولی مثل شما نه، خیلی نایابین! پت و مت هم همچین 

 هماهنگی ای نداشتن به موال!  

 

 و عشق و حال ریختی! هوم؟   رادوین ریز ریز خندید و گفت: فکر کنم برنامه سفر شمال و گردش 

 

 رامسین: نه بابا سفر شمال دیگه خیلی دَُمده شده! دیدی تو همه رمانا چمدون میبندن واسه شمال؟ خیلی چرته دیگه!  

 

مستانه که دیگر صبرش لبریز شده بود با چشمانی ریز شده گفت: پس چی؟ نکنه میخواهی ما رو ببری سرزمین عجایب که 

 ؟ هوم؟ خیلی جدید و نایابه

 

رامسین لیوان قهوه اش را برداشته روی صندلی نشست و با نوشیدن یک جرعه از آن مایع تلخ، جواب داد: ای قربون 

 نبوغت بشم من! نخیر از این خبرا نیست، میریم میالن.  

 

 در کسری از ثانیه چشمان دخترها گرد شد و با تعجب تقریباً داد زدند: ایتالیااااا؟؟؟؟!!!! 

 



با خونسردی جرعه ای دیگر از قهوه اش را سر کشید و گفت: سفر قندهار که نمیریم! چرا داد میزنین؟ همین میالِن  رامسین

 خودمونه دیگه....  

 

 مهسان: ببینم تو دیوونه شدی؟ به مادرمون چی بگیم؟ عمراً بزاره با دوست پسرهامون بریم اون سر دنیا عشق و حال!  

 

 ا شوهرامون هم نمیزاره بریم چه برسه به دوست پسر!  مستانه: اگه مادر ماست که ب

 

 رامسین: حدس میزدم اجازه نده واسه همین فکر اینجاشم کردم.  

 

 رادوین: چه فکری؟  

 

 رامسین: محرم بشیم! 
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 مستانه: عقلتو از دست دادی!  

 

 مهسان: منظورت اینه ما بشیم صیغه شما؟ ما رو چی فرض کردی واقعاً؟ 

 



 رامسین از روی صندلی بلند شد و گفت: نه نه اشتباه برداشت نکنید من منظورم صیغه نبود!  

 

 مستانه: پس چی بود؟  

 

 رادوین: مهسان ما مگه عاشق هم نیستیم؟ مگه رامسین و مستانه عاشق هم نیستن؟ 

 

 تکان داد و گفت: چرا خب، هستیم، هستن.   مهسان سرش را

 

رادوین: تا ِکی میخواهیم به دوست بودن ادامه بدیم؟ تا ِکی میخواهیم به مادرتون و عمه دوروغ بگیم؟ تا ِکی باید پنهون کاری 

 کنیم؟ خب یه راست محرم بشیم تا همه چیز حل بشه دیگه!  

 

غیر قابل هضم بود... پسرها را با جان و دل دوست داشتند...   دخترها با تعجب نگاهش کردند... حرف هایش برایشان

 شان بودند... اما هیچوقت به ازدواج و آینده فکر نکرده بودند... عاشق

 

 مهسان: ببینم تو منظورت اینه که ما نامزد کنیم؟ 

 

 پس چرا راضیش نکنیم؟  رامسین: دقیقاً منظورش همینه. مادرتون که از دوستِی ما خبر داره و میدونم که ناراضِی! 

 

دخترها به همدیگر نگاه کرده و به فکر فرو رفتند... خودشان هم از این همه دوروغ و پنهان کاری خسته شده بودند... از 

کشیدند... اگر نامزد میشدند بهتر بود...  اینکه هر دفعه برای دیدن پسرها یاوه تحویل مادرشان میدادند واقعاً خجالت می

 ش راحت میشد... خودشان هم بیشتر به پسرها نزدیک میشدند... مادرشان خیال

 

 مستانه شانه ای باال انداخت و گفت: خب نمیدونم، یعنی اصالً به نامزدی و ازدواج و اینا فکر نکرده بودم...  



 

رامسین جلو آمده و با دست هایش صورت مستانه را قاب گرفت و گفت: مستانه من دوست دختر زیاد داشتم ولی حسی که به 

 م رو در کنار تو بسازم..  تو دارم رو به هیچ احد الناسی نداشتم! من تو رو برای ازدواج میخوام.. میخوام آینده 

 

 که شلیک خنده رادوین و رامسین و مهسان بلند شد.   گونه های مستانه داغ شد و سرش را پائین انداخت

 خودش هم خنده اش گرفته بود اما جلویش را گرفت!  

 

 واقعاً رامسین چه احساسی حرف زد...! 

 

 #بی_گناه 

  275#پارت_

 #نازی 

 

 

 

 مهسان*** 

 

 

واشک میخورد گفتم: به  با استرس گره شال سفید/آبیم رو محکم کردم و رو به مستانه ای که روی تخت ولو شده بود و ل

 نظرت خوب شدم؟  

 

سرش را باال آورد و با دیدنم سوتی کشیده و انگشت شصتش رو به نشونه تأیید تکون داد و گفت: یه چی اونور از خوب،  

 عالی شدی!  



 

 حرفش ذره ای از استرسم رو کم نکرد 

 

 حوله کوفت کنی!   من: توام پاشو خودتو آماده کن، زشته شب خواستگاری اینجوری ولو شی َحله

 

مستانه: برو بابا، حموم که رفتم، آرایشگاه هم که به زود بردیم، موها و آرایشم تکمیله، لباس هم که پوشیدم، دیگه چه آماده 

 شدنی میخواهی؟ 

 

 سرمو با تأسف تکون داده و رو تخت کنارش نشستم.  

 هر دو پیراهن بلند مجلسی به رنگ آبی پوشیده بودیم.  

 

امروز حدود سه ساعت با مامان حرف زدیم تا راضی پسرا بیان خواستگاری... اولش که شوکه شده بود بعد هم کلی 

 نصیحت کرد... آخرشم مراسم گریه و رازی... ولی باالخره قانع شد.

.فکر میکرد بعد یه مدت دوستی با پسرا، کات میکنیم...حق هم داشت... خودمم قبل دوستی با رادوین فکر میکردم پسر و  

دخترایی که با هم دوست میشن بعد یه مدت کات میکنن... اما حاال فهمیدم "عشق" میتونه از همین دوستی هایی که از نظر 

 جامعه اسالمی گناه و نادرسته شروع بشه...  

 

 با صدای سالم و احوال پرسی که از پائین میومد سیخ سرجام نشستم و گفتم: فکر کنم اومدن.. 

 

 مستانه: لشکر اسکندر مقدونی که جمله نکرده، همین رادی و رامسی خودمونن! چرا انقدر استرس داری؟ 

 

 من: نمیدونم مستانه نمیدونم 

 



 ب خواستگاری که سراغ هر دختری جز من میاد! طبیعیه نشست رو تخت و با خمیازه ای که کشید گفت: استرِس ش

 

 و پاشد از اتاق رفت بیرون 

 

 #بی_گناه 

  276#پارت_

 #نازی 

 

 

 

 آخه آدم تا این حد بیخیال؟  

های عمه بار دیگه با تأسف سر تکون دادم و خودمم رفتم پائین؛ یه نگاه به پذیرایی کردم که دیدم همه حواسشون به حرف

 خانمه! 

 پسرا که سرشونو پائین انداخته بودن ابروهام پرید باال... باورم نمیشد اونا هم مثل ما یه جور لباس پوشیده باشن!  با دیدن

هر دو کت و شلوار مشکی نوک مدادی با پاپیون مشکی و پیراهن سفید براق مردونه پوشیده بودن که خیلی بهشون میومد!  

 موهاشم مثل همیشه زده بودن باال

 

شد که جاخورده خواستم جیغ خفه ای بکشم که دستی جلو دهنم قرار گرفت و سپس صدای مستانه که کنار گوشم  یهو دستم 

 گفت: جیغ جیغ نکن بابا، منم. بریم آشپزخونه چایی بزاریم. 

 

 سرمو تکون دادم که دستشو برداشت و هر دو آروم و بیصدا از پله ها پایین اومده و رفتیم تو آشپزخانه 

 م رو بیرون دادم و گفتم: خداروشکر نفهمیدن نفس حبس شده

 



 مستانه: جلوتو نمیگرفتم پسرا که هیچ، کل محله رو با جیغات میکشوندی اینجا!  

 

 ست!  جیغای من خفه  من: مگه مثل توام که فرابنفش بزنم؟

 

 مستانه: اره جون خودت! چایی رو بذار تا صدای مامان بلند نشده

 

 با تأسف براش سر تکون دادم و کتری رو برداشتم....  

 

 یه ده دقیقه تو آشپزخونه بودیم تا صدای مامان بلند شد: دخترا چایی بیارین...

 

 #بی_گناه  

 277#پارت_

 #نازی 

 

 

 

و دستام از استرس میلرزید و نوک انگشتام سرد شده بود! نمیدونم این همه استرس از کجا   هر دومون سیخ وایسادیم

 سرچشمه میگرفت؟  

 االن باید خیالم از همه چیز راحت باشه، پس چرا نیست؟  

 

م که  معنی خالص بشم؛ سپس رفتم چایی ریختم و خواستم سینی رو بردارم ببر سرمو تکون دادم تا از شر این افکار پوچ و بی

 دیدم مستانه داره چپ چپ نگام میکنه!  

 



 من: اوی اون چشمای باباقوریت رو واسه من اونجوری نکنا! خودم میبرم

 

 دانه! خواستگارِی منه خودم میبرم مستانه: شتر در خواب بیند پنبه 

 

 من: یادآوری میکنم شوشوی آینده من تو پذیرایی نشسته! 

 

"هین" ی کشید و با گذاشتن دستش جلو دهنش گفت: ِچش سفیِد هََول! شوشوی آینده چیه عبرت؟ دخترم دخترای قدیم.. تا 

 ه استغفرهللا!میگفتی امشب شوَور )شوهر( میاد بتمرگ تو خونه بیرون هم نیا، میگفتن چشم؛ اونوقت تو برای من از... توب

 

با تأسف سرمو تکون دادم و از آشپزخونه خارج شدم که یهو صدای داد مستانه اومد: بصبر ملعون! منم باید یه چیزی پیدا 

 کنم جلو این شوَورا بگیرم! 

 

 ( کامالً پوکر، در حالی قلبم داشت از حلقم میومد بیرون! ��این دقیقاً حالت من بود )

 ی عبرت که آبرو نذاشتی برامون! دخترهای خدا بگم چیکارت نکنه 

 

چند دقیقه بعد، سینی به دست در حالی که لبخند دندون نمایی به صورت داشت از آشپزخونه اومد بیرون و رو بهم گفت: ببین  

ااه  درسته تو مراسم خواستگاری باید چایی داد اما یکم تنوع هم بد نیست، واسه همین قهوه ردیف کردم که بدم بهشون، نگاا

 )با چشم و ابرو به سینِی تو دستش اشاره کرد(  

 

 چشمامو روهم فشار دادم و گفتم: ببینم تو این زهرمارا )قهوه( رو ِکی آماده کردی؟ 

 

 مستانه: وقتی جنابعالی باال پله ها وایساده بودی و داشتی رادی رو دید میزدی! 

 



ها رو غنیمت بشمار و به بهترین نحو ممکن  فرصتبرزخی نگاش کردم که سریع گفت: خو خودت همیشه میگی همه 

 ازشون استفاده کن! منم همینکارو کردم دیگه... میدونستم چایی رو نمیدی من ببرم! 

 

با حرص دندونامو روهم فشار دادم؛ یه ضرب المثل هست که میگه "هر چه کنی به خود کنی" این االن وصف حال منه، 

ت خواهرانه کردم که جواب لطفتمو داد، ولی نه با لطف، بلکه با هفت روش خواستم به این ملعون لطف کنم نصیح

 سامورایی! 

 

 با چشمای ریز شده گفتم: میدونی که سرعت من خیلی باالست!  

 

 م! بریم؟  با حالت خودم جواب داد: منم ورزشکار جامعه

 

شپزخونه و خودتم همشو بخوری! میدونم  من: بریم ولی مطمئن باش زودتر میرسم، اونوقت باید قهوه ها رو برگردونی آ

 خیلی از قهوه بدت میاد! 

 

 مستانه: برو بابا! میبینیم کی زودتر میرسه...  

 

هوا وارد شدیم که با کله رفتم تو یه جای سفت و  به محض اتمام حرفش، هر دو عین اسب آبی به سمت پذیرایی دویدیم و بی

 فریاد آشنایی "آیییییی سوختمممممممم" سینی از دستم افتاد و پشت بندش صدای 

 

 #بی_گناه  

 278#پارت_

 #نازی 

 



 

 

 ........................ 

 

های دستامون ور میرفتیم؛ مامان و آیلین هم مثل  بیست دقیقه بعد من و مستانه با سرای پائین رو مبل نشسته بودیم و با ناخن

 میرغضب و ابولهول باال سرمون وایساده بودن و دست به کمر با اخم نگاهمون میکردن. 

 

همه چایی ها هم ریخت روش؛ اینو وقتی فهمیدم که هوا وارد پذیرایی شدم صاف رفتم تو شکم رادوین و وقتی اونجوری بی 

 رادوین افتاد رو زمین و داد زد "سوختمممم سوختممم" 

 

 االنم عمه خانم برده بودش تو حیاط. 

با پام رو زمین ضرب میگرفتم، نوچ نوچ اینجوری نمیشه، شوهر آینده منو برده بیرون از راه به درش کنه! من نمیتونم اینجا  

 آروم بشینم!

 

 خیالی آدامس میجوه. از گوشه چشم به مستانه نگاه کردم که دیدم برعکِس من، داره با بی

 و برای چهارمین بار سرمو با تأسف تکون داده و سپس رو به مامان گفتم: من باید برم دستشویی  

 

 مامان: الزم نکرده، تا آخر شب هیچکدوم از جاتون تکون نمیخورید! 

 

 وری بریم تو اتاق سنگامونو وا بکنیم؟ یه مراسم اختالط در پیشه ها! مستانه: اِ خب پس ما چج

 

با چشمای گرد نگاهش کردم که مامان دستشو گذاشت رو دهنش و گفت: یا خدا! دختر یکم حیا کن مثالً زدی داماد رو 

 سوزوندی! آخه دختر هم اینقدر پررو و چش سفید؟ توبه استغفرهللا 



 

ترم رو )با دستش به من اشاره کرد( این ملعون سوزونده! چرا سعی دارین جرم هاشو بندازین  مستانه: با اجازه داماد مح

 گردن من؟ اصالً چرا پای منو وسط میکشین؟ 

 

مامان: دختره چش سفید، شما دوقلویین، همه کارا و حرفا و تصمیم هاتون یکیه! مهسان زد پسر مردم رو ناکار کرد، توام تو 

 یگه!  این کارش نقش داشتی د

 

مستانه با تعجب به خودش اشاره کرد و گفت: من؟ هیچکس هم نه و من؟ آخه من چیکارش کردم مگه؟ من فقط یخورده  

 تحریکش کردم به مسابقه، وگرنه کرم از خودش بود! 

 

  شون آبروریزی کردین دیگه نمیخواد توجیحش کنید! فقطمامان: وای وای بسه دیگه؛ امشب به اندازه کافی جلو پسرا و عمه

 از این به بعدش رو مثل آدم رفتار کنید.  

 

 و با کالفگی از پذیرایی رفت بیرون

 

 آیلین ابرویی باال انداخت و گفت: بنده خدا رو دیوونه کردید!  

 

من: همین که کارش به تیمارستان نکشیده خیلیه! راستی اون ملکه شرور شوهر منو کجا برد؟ میبره به راه کج هدایتش  

 میکنه!  

 

 مبل و جواب داد: کاریش نداره بابا، فقط کمکش میکنه کتش رو خشک کنه، بعدم برگردن و ادامه مراسم...   نشست رو

 



مستانه سرجاش لم داد و گفت: آخه اینم شد خواستگاری؟ گیر یه خل مشنگ مثل مهسان افتادم که میخواد طبق سنت های عهد 

م قهوه ببرم نمیذاره مجبور میشم عین شتر بُدَُوم، اونم از داماِد  ُچپُکی چایی بده، خودمم میخوام یخورده نبوغ به خرج شد 

شم که معلوم نیست کجا غیب شده، عمه محترم هم مشغول هدایِت شوشوی آجی به راه راسته،  مجلس که ناکار شد، داماد دیگه

 بیشتر شبیه یه فیلم کمدیه تا خواستگاری!  

 

 با حرفاش سه تایی زدیم زیر خنده... 

بیه فیلم کمدی بود، یه خواستگارِی طنز؟ مطمئنم اگه از رو زندگِی ما فیلم بسازن صد در صد اسکار میبره! یکیشم واقعاً ش 

 زندگِی پسرا، اون دیگه بهترین فیلم اسکار میشه! 

 

یم و با خنده گفتم: واقعاً چه زندگِی عجیب و در عین حال طنزی داشتیم! همه چیز رو یا خودمون تجربه کردیم یا از دید

ش با افسون، خیانِت بزرگِ اردالن و افسون به  شنیدیم! خانبازی و ظلم رادمین خان، طرد شدن آقای پناهی، آشنایِی عاشقانه

آقای پناهی، ماجرای عجیِب مرگ افسون و در عین حال زنده بودنش، فرارش از سردخونه، آشنایی و ازدواج بابا و مامانم، 

مون، اعتراف خنده دار رامسین به مستانه، آتیش  مون، برخورد های ترشآشنایِی عجیب کلکل های خودمون با پسرا، نحوِ 

 ی غم انگیز پسرا، و در نهایت خیانت بزرگ بابام به مامانم... هامون، گذشتهسوزی و دیوونه بازی 

 

االنم اگه خراب کارِی  م چکید! چقدر یادآوری خاطرات برام دردناک بود! هر چند ای اشک رو گونهبا پایان حرفم قطرع

بیست دقیقه پیشم رو فاکتور بگیریم همه چیز عالی بود، اما... اما بازم دلم میخواست برگردم به گذشته... به اون شبی که تا 

 مون... یا اولین دیدارمون تو کالنتری...  ی اولین بوسه صبح تو بغل رادوین خوابیدم... به لحظه 

 

رو شدم؛ دستشو پائین به خودم اومدم سرمو بلند کردم که با چهره متعجِب مستانه روبهبا تکون خوردن دستی جلو صورتم 

 اورد و گفت: فیلم هندیش نکن دیگه! فهمیدم دلتنگ گذشته ای اما سعی کن از االنت لذت ببری!  

 

 آیلین: اره بابا، تو باتالق که دست پا نمیزنی چرا گریه میکنی دیوونه؟



 

 نمیدونم، یهو احساساتی شدم ببخشید! سرمو تکون دادم و گفتم:

 

 #بی_گناه  

 279#پارت_

 #نازی 

 

 

 

 باالخره رادوین و عمه خانم اومدن و پشت سرشون هم رامسین و آروشا؛ یه حس بدی نسبت به آروشا داشتم... حس حسادت!  

 اینکه همش دور و بر پسرا بود اذیتم میکرد!  

 

   اون شب من چای تعارف کردم و مستانه قهوه، همه کپ کردن اما نکته جالبش اینجا بود پسرا هر دو با کمال میل خوردن!

 

 هاش عادت کنم!  عمه خانم هی چشم غره میرفت ولی برام اهمیتی نداشت، فکر کنم دیگه باید به اخالق 

 

بحث مهریه و اینا پیش اومد که یهو مستانه بلند شد و گفت "برای مهرش فقط یه سکه میخواد" باز همه کپ کردن حتی من!  

 تو یه کفش که یا یه سکه یا هیچی!  عمه خانم و آیلین اعتراض کردن اما مستانه پاشو کرده بود

وقتی صدای اعتراض مامان هم بلند شد مستانه با لبخند گفت "مامان من از رامسین هزار و خورده سکه نمیخوام چون  

 عشقش برام یه دنیاست! همینکه خودشو دارم برام کافیه"

 

 نیا بود!  یه لحظه به فکر فرو رفتم... منم از عشق رادوین مطمئن بودم و برام یه د

 ست"  بلند شدم و با صدای گفتم "مهر منم یه سکه 



 

باز ههمهه شد، عمه خانم اعتراض میکرد و میخواست برادرزاده های عزیزش با مهریه زیاد خودشونو نشون بدن، یه 

جورایی قصدش جلب توجه و خودنمایی بود! پسرا هم اولش قبول نکردن که مطمئنم فکر میکردن اینجوری شخصیت 

 شونو کوچیک کردن در حالی که تو قلب ما قدیسه بودن برای پرستیدن!  خود

 

مون همون یه سکه باشه و بس، عقد و عروسی رو هم به  و باالخره بعد نیم ساعت همگی موافقت کردن؛ قرار شد مهریه

 اصرار عمه خانم قرار شد با هم بگیریم، اونم وقتی که از میالن برگردیم.  

 

 شدت مخالفت کرد که عمه خانم بردش تو اتاق و وقتی اومدن بیرون، مامان کامالً راضی بود.  مامان با سفرمون به 

 همونجا به قدرت های ماورایِی عمه خانم ایمان آوردم!

 

 #بی_گناه  
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 مون رو شیرین کنیم!  بعد اینکه همه چیز مشخص شد عمه خانم گفت: خب دخترا، دیگه وقتشه دهن

 

 لبخندی زدم؛ دو جعبه شیرینی آورده بودن، هر کدوم یکیش رو برداشتیم و به همه تعارف کرده و دوباره سرجامون نشستیم. 

 

شن، هی میگفتن و میخندیدن، آیلین و آروشا هم سرشون تو مامان و عمه خانم که انگار رفیق های صد ساله گرمابه گلستان با

 هاشون بود: این وسط پسرا هی تو جاشون وول میخوردن، انگار معذب بودن! گوشی



 

ای باال انداخته و با گفتن "ببخشید" ی بلند شدم و پذیرایی بیرون اومدم؛ رفتم تو آشپزخونه تا یه فکری به حال با تعجب شونه

 بود.   ۱۱:٠٠نزدیک  شام بکنم. ساعت

 

 _مهسان دستشویی کجاست؟  

 

ش؛ قبالً رقتی که چطور فراموش  با شنیدن صدای رادوین، با تعجب به سمتش برگشتم و گفتم: تو حال، سمت چپ اون گوشه

 کردی؟ 

 

 رادوین: ببخشید یادم نبود. 

 

 ذهن باز کردم جوابی بدم که سریع رفت.  

 ی و شربت و میوه هایی که خورده بود کم نبودن، حق داره راهی دستشویی بشه!  تک خندی زدم... چای و قهوه و شیرین

 

 

 مستانه***

 

حس خوبی داشتم... حِس اینکه از این به بعد رامسین کامالً مال منه... اینکه به عشقم رسیدم... اینکه دیگه محرمیم... دیگه بی  

 این حس دوست داشتن و دوست داشته شدن..  هیچ ترس و حس گناهی، میتونیم دست همو بگیریم... چقدر خوب

 

 رامسین: ببخشید سرویس کجاست؟  

 



با تعجب نگاهش کردم؛ اراده میکرد بازیگر خوبی میشد! چه خوب نقش بازی میکنه تا مامان نفهمه قبالً هم اینجا بودن و  

 میدونه سرویس بهداشتی کجاست...  

 

 بلند شدم و گفتم: من راهنماییت میکنم.  

 

 زیر لب "ممنون" ی گفت و بلند شد. 

 که با سرویس بهداشتِی اشغال شده مواجه شدیم! هر دو از پذیرایی خارج شده و وارد حال شدیم  

 

 من: فکر کنم رادوین داخله، میخواهی بریم باال اتاق من و مهسان؟ اونجا هم سرویس هست.  

 

 رامسین: نه بابا، اگه برم که عمه دارم میزنه! درست نیست شب خواستگاری اینقدر با هم راحت باشیم... 

 

 ه ما چه مریم مقدس هایی هستیم.... خندیدم و گفتم: اگه عمه خانم بدون

 

 قهقهه ای زد و گفت: پس چی؟ ببینم دستشویی عمومی این نزدیکی ها هست یا نه؟ 

 

 با تعجب گفتم: انقدر وضعت خرابه؟ 

 

 م رو به انفجاره! هم چایی مهسانو خوردم هم قهوه تو رورامسین: مثانه

 

 من: بیا... بیا ببرمت 

 

 اومد راه افتادم و اونم دنبالم 



رفتیم تو حیاط، در رو باز کردم و با دستم یه انتهای کوچه اشاره کرده و گفتم: کوچه رو تا آخر برو، سمت چپت سرویس  

 عمومیِ 

 

 یه "مرسی" زیز لب زمزمه کرده و یهو همچین شروع کرد به دویدن که به یه ثانیه نکشیده از محدوده نگاهم خارج شد! 

 

 هم اینجوری نمیتونه بُدُوه.... البته حق داره.... اون همه چیز خورده دیگه...تک خند ناباوری زدم... شتر 
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 تا حاال با موهای ژولیده و چشمای پف کرده تو شهر درندشت گم نشده بودم که اونم به حمد خدا اتفاق افتاد!  

 

 کردم؛ خدایا من کجام؟   دسته چمدونمو محکم تر گرفتم و با گیجی به اطراف نگاه

 

 روم شدم. م، جاخورده برگشتم پشت سرمو نگاه کنم که با رامسین روبهبا قرار گرفتِن دستی رو شونه

 

 با اخم غرید: سه ساعته دارم دنبالت میگردم، کجا بودی؟ 

 

 تون کردم!  من: ببخشید، گم

 

 رامسین: خیله خب بیا بریم



 

 دستمو گرفت و راه افتادیم. 

نمیشد با دو تا پسر اومدیم ایتالیا! درسته قبالً هم باهاشون تو یه خونه مونده بودیم یا با هم تو یه اتاق خوابیدیم ولی دست باورم 

 خودم نبود... بازم برام تعجب آور بود! شاید دلیلش اینه که اولین باره همچین چیزی رو تجربه میکنم... 

 

 که رادوین و مهسان که با اخم کنار ون مشکی رنگی وایساده بودن. از سالن فرودگاه که خارج شدیم، چشمم خورد 

 

 لب گزیدم و گفتم: معذرت میخوام، حواسم نبود کجا رفتید گمتون کردم! 

 

 مهسان: موش کور!  

 

 دهن کجی بهش کردم که رادوین ریز خندید و گفت: خیله خب مهم نیست، سوار شید بریم 

 

 با تعجب با ون اشاره کردم و گفتم: البد با این؟ 

 

 سرشو تکون داد که تعجبم بیشتر شد و گفتم: شوخیت گرفته؟ تاکسی کجاست؟  

 

 ی اونرامسین: وقتی خودمون ماشین داریم تاکسی برای چی؟ این ون مال عمه خانمه، قراره بریم خونه

 

 نه؟ من: نفهمیدم، یعنی چی؟ عمه خانم ایتالیا زندگی میک

 

 رادوین: نه ولی اینجا هم خونه داره، پسر بزرگش اینجا درس میخونه، البته االن مدتِی که برگشته ایران

 



 گیج شده بودم ولی حال و حوصله سؤال پرسیدن نداشتم، پس ابروهامو باال دادم و "آها" یی زیر لب گفتم. 

 

 سوار شدیم و ون حرکت کرد.  

داده بودم و به مامان فکر میکردم... موقع خداحافظی تو فرودگاه کلی گریه کرد، ما هم  تو تمام مسیر سرمو به شیشه تکیه

 همینطور...  

 شاید خنده دار باشه که ما برای رفتن به سفری که خیلی براش ذوق داشتیم اونطوری کرده کردیم! انگار مجبور شدیم بریم...  

 دلتنگ مامان بودم، تنها گذاشتنش کار درستی نبود!

 امو رو هم فشار دادم؛ لعنت به من که همیشه بعد انجام کارام پشیمونی و عذاب وجدان میاد سراغم!  چشم

 

 _حالت خوبه عزیزم؟  

 

 سرمو چرخوندم سمتش و با لبخند سر تکون داده و لب زدم: خوبم

 

 ش تکیه دادم و چشمامو بستم. هام حلقه کرده و کشیدتم تو بغلش! سرمو به سینهدستشو دور شونه

 

مهسان چیزی نبود ولی جلوی رادوین خجالت میکشیدم! اما االن نمیخواستم به هیچ وجه از بغلش بیرون بیام؛ شدیداً به 

 آرامشی که بهم القا میکرد نیاز داشتم! 

 

 روم فکم چسبید زمین! ز کرده و با مرتب کردِن شالم پیاده شدم که با دیدن عمارت روبهبا توقِف ون، چشمامو با
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یه عمارت بزرگ با نمای سفید... کلی هم پنجره داشت که خبر از تعداد زیاد اتاق ها و بزرگیش میداد... یه حیاط خیلی 

ی درخت بید مجنون درست سمت چپ حیاط، کنار هم به اضافه آب نمای  بزرگ هم داشت که چمن کاری شده بود و کل

 بزرگی وسط حیاط...  

 

 

 _میدونم خیلی خوشگله ولی کم ضایع بازی دربیار! 

 

 با شنیدن صدای حرصِی مهسان به خودم اومدم و لب گزیدم؛ امیدوارم پسرا متوجه محو شدنم تو فضای اینجا نشده باشن! 

 

 رامسین: بریم داخل 

 

 اخل عمارت هم مثل بیرونش قشنگ بود!د

طبقه اول یه سالن بزرگ با مبل های سلطنتی داشت... سمت چپش دو تا در بزرگ بود که یکیش آشپزخونه بود و اون یکی  

ش... سمت راست پله های مارپیچ قرار داشت  هم کتابخونه... بیشتر شبیه قصر بود تا عمارت، مخصوصا با اون آشپزخونه

 باال منتهی میشد...تو طبقه باال یک راهرو طوالنی وجود داشت که کلی اتاق درش بود... که به طبقه 

حوصله نداشتم همه اتاقا رو ببینم پس بی توجه به بقیه رفتم داخل یکی از اتاق ها و روی تختی که داخلش قرار داشت ولو 

 شدم... 

 

 

 _مستی... مستی... مستانه بیدار شو میخواهیم بریم خرید 



 

 آروم الی پلکامو باز کردم و خمیازه ای کشیدم؛ خدایا همه پاساژ ها این دور و بر رو آتیش بزن به حق پنج تن! 

 

 با اخم گفتم: بابا بذار از راه برسیم، عرقمون خشک شه، بعد برنامه خرید و درر ددور بچین!  

 

اعت پیش رسیدیم! تو داشتی خواب هفت  پشت چشمی نازک کرد و گفت: محض اطالع خرسی بنام مستانه بیست و چهار س 

 پادشاه رو میدیدی، متوجه نشدی... 

 

 با چشمای گرد و دهن باز گفتم: چییی؟ بیست و چهار ساعت؟ چخبره عامو! خرس هم اینقدر نمیخوابه من که انسانم! 

 

هم سریع آماده شو پسرا   شونه ای باال انداخت و گفت: فعالً که جای خرسو پر کردی بیست و چهار ساعت خوابیدی!  حاال

 پائین منتظرن...  

 

 کالفه چشمامو تو حدقه چرخوندم و بلند شدم رفتم سمت دری که گوشه اتاق قرار داشت، احتماال سرویس بهداشتی بود.  

 درش رو که باز کردم فهمیدم حدسم درست بوده؛ رفتم داخل و بعد شستن دست و صورتم اومدم بیرون. 

 

؟ یه آینه گذاشتن جلو توالت هر کی بخواد گالب به روم بره دست به آب، باید بشینه اونجا که شرفشو من: آخه این دستشوییِ 

 آب میبره! 

 

 ای که جلوی تخت قرار داشت وایساده بود و ریمل میزد، با حرفای من زد زیر خنده!  ی قدی مهسان که داشت جلو آینه

 حاال بخند و کی نخند...  

 



ر میده! با تأسف سر تکون دادم و از اتاق اومدم بیرون، پله ها رو که طی کردم چشمم به پسرایی که  نادانی این بشر منو آزا

 رو مبل در حال کشتی گرفتن بودن!  

شون خندم گرفت... رامسین روی کمر رادوین نشسته بود و دستشو دور گردن رادوین حلقه کرده بود و میگفت:  از حالت

 ؟ برنده کیه؟  ستبگو... بگو... بگو کی برنده 

 

رادوین هم در حالی که سعی داشت با دو تا دستش دست رامسینو از دور گرفتن باز کنه میگفت: تو.. تو... تو برنده ای...  

 آی... برنده تویی فقط ولم کن!  

 

 شون رو مرتب کردن زدم زیر خنده که نگاه هر دو تاشون به سمتم چرخید و سریع بلند شدن و سر و وضع
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 رامسین: هنوز تموم نشده ولی به هر حال برنده منم! 

 

 رادوین دستشو به معنی "برو بابا" تکون داد و رو به من گفت: تو که هنوز آماده نشدی، زود باش 

 

 من: باشه بابا، اومدم بپرسم چمدونم کجاست؟  

 

 رامسین: باال، تو اتاقی که بیست و چهار ساعت توش خوابیده بودی! 



 

 من: حاال توام هی به روم بیار!  

 

رامسین: معلومه که میارم، خرس هم اینقدر نمیخوابه! حاال که به حمد خدا بیدار شدی زود برو آماده شو، من بیشتر از یه  

 مونماا! ربع منتظر نمی 

 

: نه بابا یه ربع؟ من تو پنج دقیقه هم میتونم حاضر بشم البته با فرض اینکه شما دو تا هی غر نزنید ابرویی باال انداختم و گفتم

 که زود باش دیر شد!  

 

 هاست!  رادوین: ما غر میزنیم؟ خوبه لقب غرغرو مال خانم

 

نو بندازیم پائین و  رامسین: خو راست میگیم دیگه، یه رژ زدن رو یه ساعت کشش میدین انتظار هم دارین مثل گاو سرمو

 هیچی نگیم؟ موندم تا شما دخترا با این روی زیاد هستین چرا همه سنگ پا قزوین رو مثال میزنن!!  

 

 شمشیر رو از رو بسته بودن!  

 

دست به کمر شدم و گفتم: اگه شما آقایون انقدر ما رو هول نکنید ما هم کارمونو سریع انجام میدیم و حاضر میشیم! چیه عین 

 یج ریشمون وایسادین وز وز میکنین زود باش زود باش؟!!! مگس ب

 

با ناباوری به خودشون اشاره کردن و نگاهی با هم رد و بدل کردن، سپس رادوین گفت: که ما مثل مگس وز وز میکنیم اره؟ 

به خرس و جغد و سنگ پا قزوین و فوش خور صوبی و اسکل و موش کور و همه مخلوقات با همه خصلت هاشون گفتین  

 زکی خدایی!  

 



 و طلبکاری! ترشی نخوری در آینده یه چیزی میشی، باور کن.  رامسین: خوشم میاد در هر شرایطی پررو 

 

 من: میدونم عزیزم، من هر چی بخورم باز یه چیزی میشم!  

 

 رامسین: هوم اره، البته اگه ترشی بخوری کمتر از فوش خور صوبی نمیشی! 

 

 داد!    با حرص بالشتی از روی مبل داخل سالن برداشتم و به سمتش پرت کردم که با خنده جاخالی

دستاشو به معنی تسلیم باال برد و همونطور که میخندید گفت: باشه بابا هر چی تو بگی، دعوا نداریم که عزیزم! بدو آماده شو  

 فقط هفت قلم گچ نَمال که لولو میشی! 

 

یر لب  گلدون کریستالی که روی میز وسط سالن بود رو برداشتم و خواستم به سمتش پرت کنم که دیدم حیفه! به جاش ز 

 صلوات فرستادم که شلیک خنده پسرا بلند شد!  

 

 ها رفتم باال.  با تخسی زبونی براشون درآوردم و از پله

 

 آماده شدنم دقیقاً ده دقیقه طول کشید؛ البته اگه لباس پوشیدن رو فاکتور بگیریم، فقط آرایشم ده دقیقه بود.  

 ون ریمل وامونده سر و کله میزد! مهسان هم که از خودم بدتر بعد یه ربع هنوز داشت با ا

اصوالً زیاد اهل آرایش نبودم و همیشه به یه برق لب و کرم پودر اکتفا میکردم اما وقتی که هوس یه آرایش درست حسابی  

 میکردم اونوقت مثل االن خیلی طولش میدادم! اینم بخاطر نابلد بودنم بود!
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مون دستمون انداختن، مخصوصا منو با اون حرفایی که قبل آماده شدن بهشون زده  ی بخاطر دیر کردناون روز پسرا کل

 بودم! 

 

به شش هفت تا پاساژ رفتیم و کلی خرید کردیم؛ مخصوصا مهسان که دیگه خریداش تو دستش جا نمیشدن و گذاشته بودنشون  

 دنبالش اینور و اونور رفتیم.   تو بغل من و رامسین و رادوین! خسته هم نمیشد... سه ساعت

 تا دهن باز میکردم چند تا غر به جونش بزنم رادوین با چشم و ابرو اشاره میکرد حرفی نزنم!  

 

جالب اینجا بود پسرا خیلی مسلط به ایتالیایی با فروشنده حرف میزدن و قیمت رو میپرسیدن! وقتی ازشون پرسیدیم گفتن  

 کالس زبان ایتالیایی رفتن. 

 

مون بکنیم و همه چیز رو خودشون حساب میکردن، من فقط چند تا لباس شب و با کفش و کیف پسرا نمیذاشتن دست تو جیب

 لوازم آرایش و خریدم. دیگه خجالت میکشیدم هی رامسین حساب کنه!  شون و یه ست ست

 توجه به جیب رادوین که در حال خالی شدن بود فقط خرید میکرد! ولی مهسان بی

 ار لباس و کیف و کفش و ست جواهر و لوازم آرایش گرفته تا عروسک و لواشک...

 

 و زمین... دیگه طاقتم تموم شده بود... ناله ای کردم و رو نشستم ر 

 

 هر سه با تعجب برگشتن نگاهم کردن و رامسین گفت: چرا رو زمین نشستی مستانه؟ پاشو  

 

 با حرص گفتم: خسته شدم بابا... دیگه نمیتونم راه برم! شماها که به حمد خدا خستگی ناپذیر آفریده شدین! 



 

 مهسان: باشه باشه فقط پاشو آبرومونو بردی! همه دارن نگاه میکنن.. 

 

توجه به نگاه های و خنده های ملِت بیکار، چشمامو روهم فشار دادم و با حرص جیغ زدم: میگم بریم خونه خسته شدم،   بی

 گشنمه...

 

 با چشمای گرد نگاهم کردن که رومو کردم اونور!  

 ?  Come sta signoraپسر الغر و موطالیی ای به سمتم اومد و با تردید گفت: 

 )حالتون خوبه خانم؟( 

 

 میدم چی گفت، سرمو تکون دادم و با تعجب گفتم: هن؟ یه جوری بحرف بفهمم چی میگی! نفه

 

 ?  watپسره با چشمای گرد گفت: 

 )چی؟(  

 

 Nessun probiema signoreرامسین با اخم جلو اومد، دستمو گرفت و بلندم کرد و رو به پسره گفت: 

 )مشکلی نیست آقا( 

 

 واو... چه مسلط... 

 یادم باشه هر وقت برگشتیم ایران یه کالس زبان ایتالیایی برم.  

 

 Nonvoglio distu rbae, voglio solo aiutareپسره: 

 )قصد مزاحمت ندارم فقط میخوام کمک کنم( 



 

   Grazie signoe, manon e successo nienteرامسین:' 

 )ممنون آقا، اما واقعاً چیزی نشده(  

 

 Ok: پسره

 )اوکی(

 

 #بی_گناه  
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 #نازی 

 

 

 

 رامسین سری تکون داد و پسره رفت.  

 با تعجب نگاهش کردم و گفتم: چی گفت؟ اخم و تَخمت برای چیه؟  

 

 ایم و گشنه، بهتره بریم رستوران یه چیزی بخوریم.  چین بین ابروهاش بیشتر شد و با گرفتِن دستم گفت: هممون خسته

 

 هم دنبالش کشیده میشدم.  راه افتاد و من

 ترجیح دادم چیزی نپرسم چون از اخمش معلوم بود اعصاب نداره!  

 

طبقه دوم پاساژ رستوران داشت... اونجا ناهار خوردیم.... بعدش رفتیم پارک... رادوین برای هممون بستنی گرفت... با  

 شوخی و خنده خوردیم... بعدش برگشتیم خونه... تو راه همش یه کوچه خیابون ها نگاه میکردم... 



 ن رو به شدت یاد ماسوله مینداخت...  تمام خونه و ساختمون های شهر امفالی روی کوه ساخته شده بود و م

 

تا شب مشغول ور رفتن و گذاشتن خریدا تو کمد بودیم... کلی به جون مهسان غر زدم... جالب اینجاست که عصبی نشد، فقط 

 ش جا به جا شده... در حالت عادی بایدبا لبخند سر تکون میداد... به این نتیجه رسیدم که یه چیزی خورده تو سرش و مخیله

 میگرفتتم به رگبار القاب دلنواز...  

 

 _فکر کنم ما امشب گشنه میخوابیم! 

 

 ی رامسین، تا یادم افتاد شام نداریم. لبمو به دندون گرفتم و گفتم: من غذا درست نمیکنمبا این جمله

 

 مهسان: همچنین  

 

 رامسین: منم آشپز نیستم! 

 

 آشپزخونه به چوخ میره! رادوین: اگه به من باشه که باید از همین االن بگم

 

نمک از آب در  نگاهامونو بین همدیگه رد و بدل کردیم و آه کشیدیم! اگه چهارتایی آشپزی کنیم تهش یه غذای شور یا بی

 میاد!

 

 رادوین: پاشین بریم بیرون 

 

 مهسان: کجا؟  

 



 رادوین: پیتزا ام! تنها جایِی که به ذهنم میرسه

 

تزا امی که رادوین میگفت... جای باحالی بود... اون شب مهسان دو برابر ما خورد... دیگه در نهایت آماده شدیم و رفتیم پی

صد در صد مطمئن شدم یه چیزی خورده تو سرش یا سرس به جایی خورده... آخه این همه مهربونی و صبوری و حوصله  

 .. و این شکمی که شده اندازه چاه و با هیچی پر نمیشه، از آدمی مثل مهسان بعیده.

 

 آخر شب که برگشتیم خونه با مهسان حرف زدم... تصمیم گرفتیم بهشون بگیم که اردالن ساالری پدر ماست...  

 دیر یا زود باید میگفتیم دیگه... چه وقتی بهتر از امشب؟ 

ید میزدم میدونستم ممکنه شوکه بشن یا عصبی شن که چرا زودتر نگفتیم اما نمیشد از زیر گفتن طفره رفت! حرفایی که با

 مثل خوره افتاده بودن به جونم!  

 

نفس عمیقی کشیدم و رو به رامسینی که تازه از حموم برگشته بود و داشت با حوله کوچیک آبی رنگی موهاشو خشک 

 میکرد، گفتم: عزیزم میشه حرف بزنیم؟  

 

 با تعجب گفت: البته، درمورد چی؟  

 

 النم میخوام برات تعریفش کنم! من: باید یه چیزایی رو بهت بگم... یادته اون شب پرسیدی من قصه ای دارم یا نه؟ گفتم دارم ا

 

 ابروهاشو باال داد و گفت: آها اون... باشه  

 

 ش و اون مشغول نوازش موهام شد!  چراغ ها رو خاموش کرد و هر دو رفتیم رو تخت؛ سرمو گذاشتم رو سینه

"امیرعلی" تغییرش داده بود، از نفس عمیقی کشیدم و شروع کردم به گفتن... از آشنایی مامان و بابا، از اسم بابا که به 

 مون....ای که داشتن، از به دنیا اومدن ما و خوشبختِی خانوادهشون، از زندگِی رویاییازدواج



 از پیدا شدن سر و کله افسون، از خیانت بابا به مامان و دلیل ازدواجش باهاش...  

 

 #بی_گناه  
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 #نازی 

 

 

 

.............................. .. 

 

 مهسان*** 

 

 ش گذاشت و گفت: مهسان من... من نمیدونم چی بگم... گیج شدم...  رادوین دستشو رو شقیقه

 

با بغض سرمو تکون دادم و گفتم: میدونم، حق داری... ولی ازت خواهش میکنم درکم کن! من نمیخواستم ازت پنهون کنم یه  

م که نکنه ازم متنفر بشی... نکنه بخواهی ولم کنی.. یا انتقام  دوروغ بگم، دلیل اینکه اون شب نگفتم ترسم بود! ترسید

 بگیری... 

 

 ست! رادوین: نمیدونم مهسان... برام شوک بزرگی بود... بهم وقت بده... باید فکر کنم، ذهنم آشفته 

 

 من: باشه باشه تا هر وقت بخواهی میتونی فکر کنی! فقط تنهام نذار...

 

 موهامو بوسید و از اتاق خارج شد. بدون اینکه چیزی بگه، روی 



 هقی زدم... نمیدونم گفتن این حقیقِت تلخ به پسرا کار درستی بود یا نه، ولی میدونم که دیر یا زود باید میگفتیم... 

شون ولشون کنیم، بازم شجاعانه همه چیزو شون از اینکه ما بعد فهمیدِن دخترباز بودناونا با ما صادق بودن و با وجود ترس

 رامون گفتن! ب

 گفتیم...نامردی بود اگه نمی 

 

 اون شب که از اتاق رفتم بیرون،دیدم مستانه نشسته رو مبل سلطنتِی سالن و داره گریه میکنه... پسرا هم زده بودن بیرون...

 

 دماغمو باال کشیدم و کنارش نشستم؛ هر دو به با چشمای گریون به پنجره زل زده بودیم. بارون شدیدی میبارید!

 

 مستانه: لباس گرم نپوشیده بود، حتما سرما میخوره! 

 

خندی زدم و گفتم: رادوین هم همینطور. میگم مستانه... به نظرت ممکنه ازمون روبرگردونن؟ سرد بشن تا  میون گریه تک 

 ولمون کنن؟ 

 

 با اخم گفت: وای نفوس بد نزن! همینجوریشم کم ترس و نگرانی ندارم! 

 

و گفتم: به هر حال پدر ما با هوسش باعث شد زندگی برای رادوین و رامسین بشه کابوس! مقصر تمام ای باال انداختم شونه

 هایی که کشیدن باباست!ها و آزار و اذیتها و سختیبدبختی

 

مستانه: مطمئنی هوس بود؟ بابا عاشق افسون بود... میمرد براش.. افسون هم که عاشق آقای پناهی نبود... عشق اونا خیلی  

 پاک بود مهسان...

 

 تقریباً باهاش موافق بودم اما با عقل جور در نمیومد! 



 

ای وجود نخواهد داشت! درسته بابا و آهی کشیدم و گفتم: مستانه اگه اینجوریه که دیگه تو دنیا برای هیچ کاری دلیل منطقی

ن عاشقیم و میفهمیم چیه... اما  افسون عاشق هم بودن و عشق چیزی نیست که پنهونش کرد یا کنارش گذاشت! ما خودمو

بعضی وقتا بعضی دالیل نه از نظر منطقی نه از نظر احساسی قابل قبول نیستن! رادوین و رامسین و مامان و آقای پناهی و  

ی بابا و افسون! درسته عشق آدمو وادار به خیلی کارا میکنه... مثل من کلی آدم دیگه قربانی شدن فقط بخاطر عشق ممنوعه

 وونه شده بودم و میخواستم خودمو زنده زنده آتیش بزنم! ولی خب بازم قابل قبول نیست...  که دی

 

 پوفی کشید و همونطور که با دستش خودشو باد میزد گفت: اووف گرمم شد! 

 

 با تعجب گفتم: دیوونه شدی؟ من دارم یخ میزنم اینجا..

 

 ندارم! نمیتونم تحمل کنم گرمم شده! های فلسفی عادت مستانه: بابا من به اینجور بحث

 

 با حرص زدم به پهلوش! 

 ی خنگ! این همه فَک زدم اونوقت ببین بحث رو به کجا کشوند؟دختره

 

 من: مزخرف! 

 

 همونطور که خم شده بود و از درد پهلوش چشمامو روهم فشار میداد، گفت: خودتی عبرت! 

 

 #بی_گناه  
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 #نازی 



 

 

 

ا رو به پنجره نشسته بودیم و خیره به قطرات ریز و درشت بارون که به شیشه میخورد؛ منتظر پسرا  اون شب تا صبح، م

 بودیم. 

 پسرایی که تا ساعت پنج بامداد هم پیداشون نشد و ما نفهمیدیم چطور خوابمون برد... 

 

 

 مستانه***

 

امو باز کردم که با چهره بهم ریخته و  هبین خواب و بیداری، نوازش دستی رو تو موهام حس میکردم؛ آروم الی پلک 

 چشمای سرخِ رامسین، دقیقاً مقابل صورتم، مواجه شدم. 

 

در کسری از ثانیه چشمام گرد شد و سیخ سرجام نشسته و با نگرانی گفتم: وای باالخره اومدی؟ خوبی؟ چشمات چرا قرمزه؟ 

 نصفه شبی بیام تو خیابون دنبالت بگردم دیوونه!  کل شب کجا بودی؟ نمیگی من دلم هزار راه رفت....! کم مونده بود  

 

 ای به پشتش زد و گفت: ببخشید، نمیخواستم نگرانت کنم!  در مقابل تمام حرفام لبخندی زد و با گرفتن دستم بوسه

 

 با اخم گفتم: حاال که کردی... دق کردم بخدا..!  

 

رامسین: نیاز داشتم تنها باشم و فکر کنم... ذهنم خیلی آشفته بود... افکارم پریشون بود، باید بهشون نظم میدادم و به یه 

 ی منطقی میرسیدم! نتیجه

 



 یا تردید گفتم: و رسیدی؟ 

 

 جدید رو شروع کنم!  رامسین: اره، تصمیم گرفتم گذشته و همه اتفاقاتش رو فراموش کنم و در کنارت، با داشتنت، یه زندگیِ 

گناه بودیم! ما فقط تاوان اشتباهات  بیخیاِل گذشته و  هر اتفاق مزخرفی که توش افتاده! من، تو، رادوین و مهسان، هممون بی

 و کارای غیرمنطقی و احمقانه بقیه رو پس دادیم! دیگه نمیخوام حتی یه لحظه بهش فکر کنم... 

 

 اِی... هام از بین رفته بود... میدونستم آدم منطقیها و نگرانیلبخندی زدم... همه ترس

 

 دستامو دور گردنش حلقه کرده و بغلش کردم که اونم دستاشو دور تنم پیچید و سرشو تو گودِی گردنم فرو برد!  

 

 کنار گوشش گفتم: عاشقتم!  

 

 رامسین: من بیشتر...  

 

* 

 

مون میرفتن و نمیذاشتن دست به سیاه و سفید  اون روز پسرا به طرز عجیبی زیادی مهربون شده بودن! مدام قریون صدقه

 بزنیم؛ و ما هم مثل دو تا عاشِق کور و خنگ فکر میکردیم از عشِق زیاده! 

 ی نزدیک.... خبر از اتفاقات آینده بی

 

 و ما هم با کمال میل قبول کردیم! پسرا اصرار کردن یه مهمونِی چهارنفره بگیریم 

پسرا نذاشتن دست به سیاه و سفید بزنیم و خودشون شام درست کردن... با دیدن اون قرمه سبزی و فسنجون و اسپاگتی و 

 ماکارونی و کلی غذای دیگه... فکر چسبید زمین! 



 

 ظاهرشون خوبه!  شون هم مثل من: میگن هیچی رو از رو ظاهر قضاوت نکنید!  بخوریم ببینیم طعم

 

 رامسین: شک نکن عزیزم!  

 

ای باال انداختم و از همشون یه قاشق یه قاشق چشیدم... آب دهنمو قورت دادم... المصب از غذاهای مامان هم خوش  شونه

 طعم تر بودن... سرمو تکون دادم و گفتم: اومممم... خوبه، ترشی نخورید یه چیزی میشید! 

 

 همه زدیم زیر خنده!  

 

شون یه هنر میباره! همچین میز رو به این نتیجه رسیدم که از هر انگشت میز شام با کلی شمع و گل به دست پسرا چیده شد؛

 با سلیقه چیده بودن که باز فکم چسبید به زمین! 

 

 

 من: این همه هنر و استعداد داشتین و رو نمیکردین؟ 

 

 رامسین: هنوز خیلی از هنرامونو ندیدی عزیزم!  

 

 و لباس شب بپوشید!  رادوین: تا ما اینجا رو آماده میکنیم برید حموم 

 

اِی؟ چه آماده شدنی؟ بیشعورا! اصالً میریم با چشمای گرد نگاهشون کردیم و مهسان جیغ زد: چیییی؟ لباس شب چه صیغه

 دیگه نمیاییم پایین...  

 



 یهو پسرا زدن زیر خنده... حاال مگه ساکت میشدن؟ دلشونو گرفته بودن و قعقهه میزدن! 

 

 د... راجب ما چی گرفتن واقعاً؟  اخمام حسابی توهم رفته بو

 

 من: بسه دیگه

 

 رادوین همونطور که میخندید، بریده بریده گفت: وای.. اخه.. اخه شما چقدر منحرفید!!! 

 

 #بی_گناه  

 288#پارت_

 #نازی 

 

 

 

 ای بابا انداخت و آب دهنشو قورت داد؛ انگار باز سوتی دادیم!  به تردید به مهسان نگاه کردم که  با شونه

 

 من: میدونم میدونم، فقط بگو این دفعه چه گافی دادیم؟ 

 

 رامسین: از کلمه "لباس شب" خیلی بد برداشت کردید! منظورمون همون لباس مهمونی بود.  

 

 ابروهامو باال دادم.  لبمو به دندون گرفته و 

 خاک به سرت مستانه... سوتی دادی در حد المپیک! 

 



 چشمامو روهم فشار دادم و گفتم: اوکی اوکی، گند زدیم.  

 

 ها باال بردمش!  و با گرفتِن دست مهسان دنبال خودم از پله

 

 مهسان: واقعاً خاک بر سرمون! مستانه ما ِکی انقدر منحرف شدیم که نفهمیدیم؟  

 

 از وقتی که با این دو تا شاسکول همنشین شدیم وگرنه ما به اون بچه مثبتی رو چه به این فکرای خراب؟ من: 

 

 انگشت شصتش رو باال گرفت و گفت: صد در صد همینه!

 

 من: شک نکن! 

 

دوزی شده   ش هم سنگاون شب هردومون لباس بلند آبی رنگی پوشیدیم که دامن بلند طوری یا کلی تزیینات داشت، باال تنه 

 ها و بازو هیچ پوششی نداشتن! ای داشت، قسمت شونهبود و حالت دکلته

 هامون رها کردیم و به یه آرایش ملیح و کوتاه اکتفا کردیم! مون رو آزادانه روی شونهموهای بلند و موج دار طالیی رنگ 

 

مون دهنشون باز مونده بود... با همون آرایش کم واقعاً جذاب و تو دل برو شده بودیم )مدیونید اگه فکر کنید  پسرا با دیدن

 م( خودشیفته

 

پسرا هر دو کت و شلوار خاکستری با پیراهن سفید پوشیده بود و موهاشونو زده بودن باال؛ واقعاً برازندگی و جذابیت از سر  

 ! و روشون میبارید

 

 رامسین آهنگ تانگو گذاشت و چهارتایی، دو به دو مشغول رقص شدیم. 



 

 دستام دور گردن رامسین حلقه شده بود و دستای اون دور کمرم، در حالی که نگاهمون خیره تو چشمای همدیگه بود!  

 های عشق رو به راحتی ببینم!از نگاهش میتونستم شعله 

 

 برد، عمیق بوئید و گفت: خیلی خوشگل شدی مستانه! سرمو جلو آورد و تو گودِی گردنم فرو 

 

 لبخندی زدم که ادامه داد: در حدی که حیفم میاد ببوسمت! فقط دوست دارم نگاهت کنم چشم اقیانوسِی من!  

 

 ش رو دوست داشتم!  های عاشقانهمستانه خندیدم! چقدر این زمزمه

 

 اون همه ظرِف کثیف، برگشتیم تو سالن. بعد رقص، با شوخی و خنده شام خوردیم و بدون توجه به 

 

رو زمین کلی گلبرگ های قرمز ریخته بودن و در گوشه به گوشه خونه، شمع هایی به شکل ها و اندازه های مختلف گذاشته 

 بودن! 

 تعداد و نور شمع ها انقدر زیاد بود که نیازی به چراغ ها نباشه، پس خاموششون کرده بودن. 

 

ای که رو زمین، کنار هم گذاشته بودن نشستیم و منتظر نگاهشون کردیم که رفتن تو آشپزخونه و بعد بالشت گُندهروی چند تا 

 چند دقیقه با چهار گیالس مشروب برگشتن! 

 #بی_گناه  

 289#پارت_

 #نازی 

 

 



 

 ها رو روی زمین گذاشتن؛ آب دهنمو قورت دادم و گفتم: اینا مشروبه دیگه؟ کنارمون نشستن و گیالس

 

 رامسین: انتظار نداری که تو همچین شبی آب پرتقال بخوریم؟ مشروب بیشتر میچسبه! 

 

 مهسان: ببینید ما یه قلوپ هم از اون زهرماری نمیخوریم! 

 

 رادوین با تعجب گفت: چرا؟  

 

 رسته اهل چادر و نماز نیستیم ولی دیگه کافر هم نیستیم! شراب حرومه ما هم هیچوقت لب بهش نمیزنیم! من: د

 

 رامسین با بهت پرسید: یعنی تا حاال نخوردید؟  

 

 مهسان: معلومه که نه... 

 

ید رو اعتقاداتتون و  ها رو برداشت و با نیشخند گفت: ای بابا، بد شد که... حاال نمیشه یه امشب چشم ببندرادوین گیالس

 بخورید؟ بخاطر ما!!  

 

دروغ چرا، دلم میخواست برای یه بار هم که شده طعمش رو بچشم و ببینم واقعاً چه لذتی داره که آدما با وجود تلخِی زیاد از  

 حدش بازم میخورنش؟!!!!  

 

ر شما میخورم، من میخورم تا طعم و پس یه گیالس برداشتم و گفتم: فقط همین یبار... درضمن مدیونید اگه فکر کنید بخاط

 ش رو تجربه کنم!  مزه



 

 قبل اینکه پسرا چیزی بگن مهسان بلند شد و جیغ زد: چییی؟ دیوونه شدی؟ میخوای حروم بخوری احمق؟  

 

 رو بهش گفتم: بابا بیخیال، یه شب که هزار شب نمیشه!  

 

ش  علوم بود خودشم بدش نمیاد برای یک بار هم که شده مزهلبشو به دندون گرفت و به گیالِس توی دسِت رادوین خیره شد؛ م

 کنه! 

 

 ش هست! فقط همین... ابروهاشو باال داد و گفت: میخورم فقط برای اینکه بفهمم چه لذتی تو این طعم زهرمار ماننده

 

 و گیالس رو از دست رادوین کشید که رامسین با خنده گفت: قطعاً همینطوره 

 

 خنده چهارتایی زدیم زیر 

لیوانامون رو جلو برده و سرشونو بهم زدیم و با "با سالمتِی شروع یه فصل جدید از زندگیمون" ه رادوین چهارتایی 

 همزمان، اون زهرمار رو سرکشیدیم.. 

 

 

در حالت نیمه هوشیاری لبخند زدم و همونطور که دستمو دور و برم میکشیدم تا به رامسین برخورد کنه، صداش زدم:  

 عشقم...   رامسین..

 

 اما جوابی از رامسین دریافت نکردم؛ بازم صداش زدم ولی انگار اونجا نبود و صدامو نمیشنید.  

 



چشمامو باز کردم و خواستم بلند شم که زیر دلم به طرز وحشتناکی تیر کشید که باعث شد داد بلندی از درد بزنم و دوباره 

 رو زمین ولو بشم! 

 

 ام باشه... اصالً االن وقتش نیست... وای خدا چیشده؟  یتونه برای ماهانه قلبم تند میزد... این درد نم

 

 باز خواستم بشینم که درد فجیعی تو کمر و دلم پیچید وادارم کرد به "آخ" گفتن! 

ی  هادر حالی که چشمامو از درد روی هم فشار میدادم و لبمو به دندون گرفته بود دست رو دلم گذاشتم که تازه نگاهم به لکه 

 قرمز روی زمین افتاد! 

 م حبس شد... وای خدا این خون که از من بود!!!!  نفس تو سینه 

 

وار کسی از پشت سرم، سر چرخوندم که مهسان رو دیدم درحالی که دستشو رو دلش گذاشته بود و با شنیدن صدای ناله 

 داشت هق هق میکرد! 

 

 کشید و محکم افتادم رو زمین! از درد زدم زیر گریه... بلند شدم و خواستم به سمتش برم که کمرم تیر وحشتناکی 

 

مهسان که تازه متوجه من شده بود، سرشو باال آورد و با گریه گفت: بدبخت شدیم آبجی... بیچاره شدیم... رادوین رفته، 

کارای مادرشونو از   رامسین هم همینطور... ولمون کردن... انتقام کارای بابا رو از ما گرفتن، همونطور که باباشون انتقام

 اونا گرفت... 

 

حس کردم قلبم از حرکت ایستاد... تنم یخ زد... نه نه این امکان نداره... رامسین عاشق منه... اره اون دوستم داره،  

 غیرممکنه همچین کاری باهام بکنه...  

 ای ازم نمیگیره! اره مطمئنم!  اون... اون منطقِی، درکم میکنه، هیچوقت همچین انتقام احمقانه 

 



 با بهت و صدایی لرزون گفتم: نه نه... این واقعیت نداره... تو داری سر به سرم میذاری مگه نه؟

 

روز و قیافه من شبیه آدمایِی که دارن   با عصبانیت پاکتی رو به سمتم پرت کرد و گفت: اینا رو ببین... به نظرت االن حال و

 شوخی میکنن!؟ 

 

 هایی لرزون پاکت رو برداشتم و بازش کردم؛ چند تا عکس و یه سی دی داخلش بود. با دست

 اولین عکس رو برداشتم و جلوم گرفتمش که خشکم زد.... 

 

 لی که رامسین روم خیمه زده بود!ها میخندیدم در حاخدای من... داخل عکس من بدون هیچ پوششی. داشتم مثل دیوونه 

 

 جیغ بلندی کشیدم و عکس رو پرت کردم  

 این امکان نداشت...  رامسین به من تجاوز کرده بود!

انتقام رو با انتقام، شکنجه رو با شکنجه، تحقیر رو با تحقیر، درد رو با درد، خون رو با خون و عشق رو با انتقام جواب 

 دادن!  

 

 )پایان جلد اول(

 

 خب  دیگه باید بگم خوبی بدی دیدید حالل کنید. 

 میدونم اشکاالت زیادی داشته شما به بزرگواری خودتون ببخشید!بی گناه اولین قلم من بود، 

 ممنونم از شمایی که وقت گذاشتید و خوندید

 در حال تایپهجلد دوم با نام "تاوان بی گناهی" به صورن آنالین 

 لینک کانال جلد دوم:

https://t.me/Romankadenazi 

https://t.me/Romankadenazi


 یا علی!

 

 

 


