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 #پست #اول #مادمازل 

ساعت از دوازده شب هم گذشته بود ... خسته از اين حجم از 

بيكاري تكيه به پيشخون دادم و با پاپيون كج و كوله ي پيشبند 

 خاكستريم شروع به بازي كردم .

چشمامو گرد كردم و به زمين دوختم، فكر كردم ... به حقوق اين 

ماهم كه از هر دفعه كمتر كفاف ميداد، به اتاقي كه معلوم نبود تا 

چند هفته ي ديگه رنگ و روي من رو ميبينه، به خبر آب و هوا 

 شناسي و بارون و چكه هاي سقف همون اتاق . 

بيام و صاف  صداي محكم قدم هايي باعث شد از فكر بيرون

 بايستم ... كسري با لبخند سري برام تكون داد : 

 خسته نباشي سپي ... امروز خيلي اين پله ها رو باال رفتي .  -

 لبخند زدم : 

 نه بابا تو خسته نباشي . -

نگاهي به دور و اطراف انداختم و اهسته گفتم : هميشه تابستون 

ونش برم مردم ها شلوغ ميشه . هر سال بِه از پارسال هم قرب

تا خدمه  ٥كثيف تر و شلخته تر . بازم فداش شم اينجا هم كه 

 بيشتر نداره . 

 كسري خنديد و گفت : الدن استعفا داد امروز عصر . 
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 خنده م گرفته بود، پوفي كردم : 

 تا .  ٤للحمدهللا شد  -

باهم خنده ي ارومي كرديم كه گفت : تا مترو ميام باهات، آماده 

 شو بريم . 

سري براش تكون دادم و اروم از كافه زدم بيرون . براي محمد 

 كه روي مبل راحتي البي دراز كشيده بود، سري تكون دادم . 

برام دستي تكون داد و من به سمت اتاقي كه معموال وسايلمون 

رو اونجا ميزاشتيم رفتم و پيشبند و وسايلمو توي ساكم گذاشتم و 

 شالمو مرتب كردم . 

ربع با كسري توي خيابون هاي نسبتا شلوغ قدم ميزديم بعد از يه 

 . 

كسري خنديد و گفت : مردم معموال شب كارن، شبا حسشون 

 ميگيره بيان بيرون . 

بلند خنديدم و با مشت به بازوش كوبيدم و اروم گفتم : بيشوور ِ 

 عوضي . خودت كم از اونا نداري . 

مون االن جزو اگه بخوايم درست حسابي حساب كنيم هر دوتا -

 شب كارا حساب ميشيم كه . 

بعد از دو سه تا خيابون به مترو رسيديم و بعد از خداحافظي خط 

 هامون رو عوض كرديم ... 

 

 #پست #دوم #مادمازل 
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به خونه كه رسيدم كليدو از ميون انبار وسايل كيفم كشيدم بيرون 

استم در رو باز كنم در باز شد . يه قدم رفتم عقب تر و به تا خو

 پسر همسايه زل زدم . 

 لبخندي زد و گفت : ببخشيد .. 

 از كنارم رد شد و رفت . پس اينم شب كار بود !! 

وارد ساختمون شدم و با غم خاصي به پله ها نگاه كردم . ساعت 

 دوازده و شيش طبقه پله ! 

فكر كنم يه قرن گذشت و من به خونه رسيدم ... قفسه ي سينم 

 ميسوخت و نفسم به زور باال ميومد . 

 كليدو انداختم و در رو باز كردم . 

چراغ هاي خونه روشن بود ... اين يني يا من صبح خيلي خسته 

بودم و روشن گذاشتم يا االن يه مهمون كه خدا بخواد حبيبشه، 

 شه . مياد جلوي روم سبز مي

 كفش هاي آل استار كهنه امو در اوردم و توي جا كفشي گذاشتم : 

 چقدر دير دختر خاله !  -

 صداي ماهنوش كه مثل پسراي دم بلوغ بود، آوار شد رو سرم . 

 باز چي شده ؟  -

 باور كن هيچي سپي ...  -

يه نگاه عاقل اندر سفيه بهش كردم كه يهو منفجر شد : با بابا 

 ز دوباره به شوهر كردن من گير داد . دعوام شد . با
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خودشو روي مبل كهنه م انداخت و گفت : بهم ميگه دختر جون 

سي و سه سالته نميخواي ازدواج كني ؟ ميگم كو شوهر بهش 

 برميخوره ! باورت ميشه منو از خونه انداخت بيرون ؟؟؟؟؟ 

 با دستم شونه ي دردناكمو فشار ميدم و لبمو ميگزم : 

م نشه ؟ كل اين دعوا هاي هر روزتون بخاطر جمله چرا باور -

ي "كو شوهر"ه در اصل . ديگه عادت كرديم هر شب ميايم 

 خونه ببينيمت دختر خاله . 

 خنديد : 

 اينقدر هم بيشور نيستم ... دوتا هايدا گرفتم بخوريم باهم .  -

نيم ساعت بعد هر دومون ساندويچ به دست روي مبل رو به 

 سته بوديم . روي تلويزيون نش

 ماهنوش در حالي كه دستاشو پاك ميكرد گفت : چه خبر هتل ؟ 

سرمو تكون دادم و گفتم : چه خبري ميتونه باشه ؟ هر چي سعي 

ميكنم در موردش مثبت فكر كنم نميشه . مدير قبليه هتل فردا 

ميره ... امروز الدن استعفا داد ... لعيا پاش شيكسته، منم فكر 

تف مونده باشه . حاال محمد ميگفت قراره مدير نكنم ديگه واسم ك

جديد بياد با پرسنل جديد . فقط دارم دعا ميكنم از كار بيكار نشم 

 . تو اين گير و وير بزنه و بيكارم بشيم . 

ماهنوش زد تو سرم و با دهن پر يه چيزي بلغور كرد ! با گيجي 

 نگاهش كردم و گفتم : هان ؟! 
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وم شد گفت : ميگم تويي كه مدرك نيم ساعت بعد كه جويدنش تم

زبان داري ليسانس مديريت هتلداري داري، عكاسي بلدي رو 

 كي ميخواد قبول نكنه ؟؟؟؟ 

پوزخند زدم و گفتم : خود مدير قبلي ديپلمم نداشت . وقتي اون 

 رفت خدا به داد ما تحصيل كرده هاش برسه . 

ه بود دوباره مشغول خوردن شد كه يكم نگاهش كردم، شكسته شد

... از وقتي عليرضا نامزديشون رو بهم زده بود ديگه مثل قبل 

 نبود . 

 خاله خوب بود ؟  -

پوزخند زد و گفت : خيلي خوبه . فقط روزي پنج بار بايد 

پوشكش رو عوض كنم شبا هم كه تشنش ميشه اونقدر داد و ناله 

 ميكنه كه بعدش مجبورم سه چهارتا شال ببندم به سرم . 

پاك كرد و سرشو به پشتيه مبل تكيه داد : جدا ميام دور لبشو 

 اينجا احساس ميكنم يكم اروم شدم . 

 اروم اشغال هاي ساندويچ ها رو برداشتم و گفتم : خونه خودته . 

 سپيدار ؟  -

 هوم ؟  -

 چشماشو بست و گفت : توهم داري پير ميشيا . 

ميدونست رو سنم حساسم! موهاشو كشيدم و با حرص گفتم : من 

 فقط بيست و شيش سالمه فسيل . 

 بعضي وقتا ... آدم واقعا به امثال ماهنوش نياز داره ! 
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 #پست #سوم #مادمازل 

 صبح زود كه وارد البي هتل شدم، با صحنه ي عجيبي رو به

رو شدم ... تمام مهمان ها با چمدون هاشون توي البي بودن و 

 كسري و محمد داشتن كارهاشون رو ميكردن . 

صداي داد و دعواهاشون روي مخم بود و اميد داشتم سردرد 

 نگيرم . 

رفتم پشت ميز و به كسري اروم گفتم : چي شده ؟ چه خبره اينجا 

 ؟؟ 

 كسري پوفي كرد و موهاشو عقب داد : 

مدير جديد و كادر اداري جديدش ازمون خواستن كه هتل رو  -

 به مدت يك ماه تعطيل كنيم تا توش يه تغييراتي ايجاد بكنن . 

 مدير جديد ؟؟!!! 

 محمد با پوزخند گفت : هممون از هفته ي ديگه بيكاااار ! 

روزنامه ي روي ميز رو برداشتم لول كردم و زدم پس كلش : 

 اشته باش ... اَه .. منفي باف ! خجالت بكش ! يكم اميد د

 كسري خنديد كه يكدفعه صدايي اومد : چه خبره اينجا ؟ 
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به پسر قد بلند و الغر اندامي كه اتو كشيده جلوي ما و مردم 

 وايستاد خيره شدم .

 اونقدر جذبه توي نگاهش بود كه همه ساكت شدن . 

كامل  آروم رو به محمد گفت : سعي كنيد تا يك ساعت ديگه اينجا

 خلوت بشه، بعدش با همه كاركنان بيا دفتر من كارتون دارم . 

 بدون اينكه وايسه تا محمد جوابي بده رفت . 

 جدا كت شلوار به نصف آدماي قد بلند نمياد ! 

 محمد زد تو سرش : 

 بيا! بيكار شديم رفت !  -

 دوباره زدم تو سرش و اونم با يه برگه ي ديگه منو زد . 

يقه بعد سالن كامال خالي شد . سه تاييمون به سوي چهل و پنج دق

 دفتر مدير رفتيم . به اين سكوت عادت نداشتم ! 

 محمد در زد و باهم وارد دفتر شديم . 

 

 

 

 #پست #چهارم #مادمازل 

اتاق كامال تاريك بود و يه نور زرد رنگ روي ميز چوبي سايه 

 انداخته بود .

 بشينيد ... اتاق كه تاريك نيس ؟  -
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 محمد اروم گفت : يكم .. تاريكه . 

يكدفعه چراغ ها روشن شد . همون مرد اتو كشيده و پنج تا پسر 

 ديگه اون پشت ميز يا نشسته بودن يا وايساده بودن . 

ا كه موهاي خوش حالتي داشت گفت : همين ؟ فقط يكي از اون ه

 سه نفر ؟ 

 يكي ديگمون پاش شكسته هفته ي ديگه مياد .  -

همه ي سر پسرا چرخيد رو من! يك لحظه ترسيدم و يه قدم عقب 

 رفتم . 

 چه چشايي !!! چشاي يكيشون كه جدا شبيه چشماي مار بود ! 

 يكيشون با داد گفت : دختررر ؟؟؟؟ 

مرد اتو كشيده گفت : اهورا تو گفتي اينجا همشون  رو به همون

 پسرن ! 

مرد اتو كشيده يا همون اهورا انگشت اشاره اشو روي لبش 

گذاشت و بعد از نيم ثانيه به محمد و كسري اشاره كرد برن 

بيرون . تا اون دوتا خواستن اعتراض كنن چنان نگاهي بهشون 

 كرد كه خودشون فهميدن . 

 گفت : ماني .. ميتوني شروع كني . بعد از دو دقيقه 

 از ترس يك لحظه قلبم نزد ! 

همون پسر چشم ماري يا ماني اومد دو قدمي من وايساد و توي 

 چشماي من نگاه كرد :

 مجرد ؟  -
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 هل كردم : َب بله ؟؟ 

 گفتم مجردي ؟  -

 بله بله !  -

 اخماش رفت توهم : 

 مدرك ؟  -

 ليسانس مديريت هتل داري !  -

 نايي ؟ توا -

 چه سوالي بود جدا ؟ از اين همه نزديكي حالم بهم خورد : 

 ميشه يكم برين ..  -

 وسط حرفم با جديت و اخم گفت : تواناييي ؟؟؟ 

 پوفي كردم : 

 عكاسي و مسلط به زبان انگليسي .  -

 شغل االنت تو اين هتل ؟  -

 سرآشپز !  -

 ابرو هاي همشون پريد باال . 

يكي از پسرا گفت : خوب شد ! ديگه نيازي به اين نيس من 

 آشپزي كنم ! 

 اهورا با تشر گفت : روهاان !! 

روهان سرش رو باال اورد و با لبخند گفت : من ازش خوشم 

 اومده ! 
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 پسرا همه سرش داد زدن . اهورا گفت : ببينين خانوم ... 

 مجنون هستم .  -

 ماني خنديد كه بد نگاهش كردم . 

اهورا با لبخند محوي گفت : خانوم مجنون .. ما خانواده ي 

مومني زياد با جنس مونث خوب نيستيم و هر جا هم ميريم براي 

مديريت و كار سعي ميكنيم كمترين مونثي اونجا باشه ! من و 

 پسر عموهام ! 

 مثل اينكه اينا خانواري ميزنن تو يه شغل ! 

 بله متوجهم .  -

گمون از يكي خوشش بياد ما چيزي نميگيم از اونجايي كه بزر -

اما براي امتحان بعد از تغيرات يه ماه برامون كار ميكنين اگه 

 خوب بود نگهتون ميداريم . 

سرمو تكون دادم كه ادامه داد : من اهورا هستم ... ماني رو هم 

 كه شناختي .. 

 ماني چشمكي بهم زد و خودشو روي مبل پرت كرد . 

  ! بزرگمون روهان ِ -

 از روهان خوشم اومده بود ! بهم انرژي مثبتي ميداد ! 

 كوچيكمون شروين و برادرش شهروز .  -

پسر عصبانيه كه اولش سرم داد زد و برادرش كه كامال خنثي 

 بود . 

 و اين هم برادر من اميرعلي !  -
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برادرش كه نگم بهتره ! خواب بود !!!! الهي بميرم براش . 

كه پيشنهاد دادم : ميخوايد ببرمشون يه طوري داشت چرت ميزد 

 اتاق بخوابن ؟ 

 شروين با داد گفت : الزم نكرده ! 

يه قدم عقب رفتم . اهورا فرمي رو گذاشت رو ميز و گفت : اين 

فرم رو تكميل كنيد ... يا نه نميخواد ! فقط اسمتون رو بگين بقيه 

 شو شهروز درست ميكنه ! 

 تن چي ؟! اروم اسممو گفتم كه همه شون گف

 يعني هالك اين هماهنگيم ! 

 سپيدار !  -

 روهان گفت : سپيدار مجنون !! 

 نگاهش كردم و بله ي ارومي گفتم 

 

 

 

 

 #پست #پنجم 

 #مادمازل 

بعد از من محمد احضار شد ولي انگار قصد بيرون اومدن 

 نداشت ! 
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بعد از چهل و پنج دقيقه آقا با لب خندون اومد و بعدش كسري 

رفت تو ! يكي از پاهامو جلو گذاشتم و دست به سينه با اخم 

 نگاهش كردم . 

 پوزيشن من رو كه ديد لبخندش محو شد و گفت : طوري شده ؟ 

 خــوش گذشــت ؟؟؟  -

 خنديد : 

 خيلييي اينا باحالن !! شمارشونم گرفتم !  -

 مثل اينكه با زن جماعت مشكل دارن !!!  نه جدا

 خدا بخير كنه . 

با كسري هم همون رفتار صميمي رو داشتن و به من كه 

 ميرسيدن ... نگم واقعا بهتره ! 

قرار بود هر كدوم از ما بريم جايي كه مسئوليتش رو به عهده 

 داريم و كم و كاستي هاش رو ياداشت كنيم . 

ي گذاشتم و هندزفري هام رو تو گوشيم رو در اوردم روي اهنگ

 گوشم گذاشتم . 

 رونه ي رستوران شدم . 

هتل معماري داخلي شيكي داشت ... بعضي وقتا محمد به شوخي 

 !  ٢ميگفت هتل عباسي 

توي رستوران به نظرم هارموني رنگ ها زياد جالب نبود .. 

داشتم همينجوري بررسي ميكردم كه يكدفعه چشمم به 
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... اونم مثل من هندزفري تو گوشش بود و اميرعليشون خورد 

 سرش رو كج رو يكي از ميز ها گذاشت . 

 كردم و اروم به سمتش رفتم .  stopاهنگ رو 

 اروم گفتم : آقاي مقدمي ؟ 

 مومني !  -

 لبمو گزيدم :

 واي بله ببخشيد ... چيزي الزم داريد ؟  -

 سرشو باال اورد و با چشماي خمار نگاهم كرد . 

 يا نوح !!! 

 اين چرا چشاش اينجوريه ؟ 

دو سه قدم عقب رفتم ! چشمام گرد شده بود ! اينا چرا اينجورين 

 اصال ؟؟؟؟ 

 با خستگي گفت : يكيش خاكستري اون يكي عسليه ! 

 مگه ميشه ؟؟؟؟ مگه داريممم ؟؟؟؟ 

 چ..چي ؟  -

 خميازه اي كشيد : 

 چشام ! كجا ميتونم خوب بخوابم ؟  -

 زده بود ... رنگ چشم هاش باهم تفاوت داشت !  هنوز خشكم

 هوووي !  -
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برگشتم كه ديدم شروينشون با به ژاكت رو دوشش با اخم بدي 

 نگام ميكنه . 

 بهش اخم كردم : 

 فرمايشي داشتين ؟  -

 بيشتر اخم كرد : 

 ببين منو بيد مجنون !  -

با به من ميگفت بيد مجنون ؟؟؟؟ مرديكه ! تا اومدم جوابشو بدم 

 دو قدم خودشو به من رسوند و تو صورتم غريد :

سرت به كار خودت باشه خانوم كوچولو ... من از خانوم  -

كوچولو ها خوشم نمياد ... ميدوني اگه رو نروم باشي چيكار 

 ميكنم ؟ 

 امير علي شاهد دعواي ما بود . 

چشاي شروين ولي مشكي مشكي بود ! برق داشت ... برق ميزد 

 ! 

و سياهي چشماش گم بودم كه يكدفعه داد زد : ميتونم هر اونقدر ت

 كاري دلم خواست بكنم باهاش ! 

 تازه از سياهي در اومدم . 

با اخم بهش فقط نگاه كردم و اونم نگاه بدتري به من كرد و 

 راهشو كشيد سمت اميرعلي . 

 مسخره !! فكر كرده هر چي دلش خواست بهش اره ميگم ! 
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و كاستي هاي رستوران و كافي شاپ برگه بعد از تموم شدن كم 

 رو دست مومني بزرگ دادم اونم با لبخندي از من تشكر كرد :

 راستي مجنون ...  -

 نگاهش كردم :

 بله ؟  -

 سنت رو نگفتي ؟  -

 خب، نپرسيدين !  -

 خنديد و دوتا چال زير گودي چشماش افتاد : 

 االن كه پرسيدم دختر خوب !  -

 اي بابا ! اينم فك كنم حس كرده رو سنم حساسم !!! 

 با حرص گفتم : بيست و شيش !!

 پس همسن اميرعلي و ماني اي و شرويني !  -

ايـــش !! چه تحفه هايي !!! مخصوصا اون شروينشون !! واه واه 

 . 

سالمه و اهورا سه ماه از من  ٢٨با لبخند گفت : من خودم 

 ار سالشه . كوچيكتره و شهروز بيست و چه

 خب به من چه ؟ 

سرمو تكون دادم كه يهو گفت : من دوست دارم با كاركناي اينجا 

صميمي باشم . واسه همين اينو بهت گفتم ! در ضمن .. مواظب 

 بقيه پسرا باش ... يكم زيادي اذيت ميكنن ! 

 بلههه !!! مشخصه . 
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خنثي سري تكون دادم و همين كه برگشتم خوردم به جسمي و 

 شتم سمت ميز و كمرم محكم رفت تو ميز . برگ

صداي بلند خنده اومد كه روهان با داد گفت : ماني خجالت بكش 

 ! 

 ماني با خنده چشمكي بهم زد و گفت : چطوري مجنون ؟ 

 اروم بلند شدم و فرار و به قرار ترجيح دادم ! 

خدايا ... فك كنم دارم جزاي گناهام رو ميدم ! آخه از اينا اسكل 

 نداشتي نه ؟!!! تر 

 

 

  

 #پست #شيشم 

 #مادمازل 

شب وسايلم رو جمع كردم و از محمد و كسري خداحافظي كردم 

. كسري خواست تا مترو باهام بياد بهش گفتم : حاال تو كارات 

 مونده من برم زودتر خونه مهمون دارم . 

 سري تكون داد : 

 واظب خودت باش ! پس م -

 سري تكون دادم و خداحافظي كردم . 

در هاي شيشه اي هتل رو اروم خواستم باز كنم اما نتونستم ... 

 ماشاهلل ... چشه اين ؟ 
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 دوباره خواستم هل بدم كه صدايي پشت سرم اومد : نخبه جان . 

 سوالي نگاهش كردم و گفتم : هان ؟ 

شهروزشون بود ! كل امروز اينجا نبود يا اگه بود من نديدمشااا 

االن كه خسته و كوفته اينجا وايسادم شونه ام داره از درد از جا 

 كنده ميشه اين اينجا پديدار شد ! 

 اخم كردم :

استغفرا.. . ببينيد اقاي مومني باور كنين امروز از كل  -

 خاندانتون خوردم ... ديگه واقعا بسه . 

توي صورتم خم شد و يكهو ديدم انگشت اشاره شو فشار داد 

 وسط پيشونيم : 

 خانوم نخبه ! روي در نوشته بكشيد !!!  -

 واااااي !!!! خدااا ! 

احساس كردم گونه ام سرخ شد . انگشتش رو برداشت و دستشو 

 كرد تو جيبش . 

 از همشون شيك تر بود ماشاهلل . 

 ميخواي برسونمت ؟  سريع اومدم فرار بكنم كه گفت :

 اروم گفتم : نه مرسي كار دارم . 

 شونه هاشو باال انداخت و از من پيشي گرفت و رفت ! 

 بيا ! اينا كال مشكل دارن . 

 بازم خونه و بازم پله ها !! 

 كليدو تو قفل در چرخوندم و وارد خونه شدم . 
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 سپيدار ؟  -

سرخ بود و  سرمو بلند كردم و به ماهنوش نگاه كردم .. چشماش

 دستمال دستش ... لباسش تيره بود، ترسيدم ! 

 چ..چي چي شده ؟  -

بلند زد زير گريه ... هر چي ازش ميپرسيدم جواب نميداد ! اخر 

 سر گفت : ما..مان بز...رگ ُم..رد ! 

 بعدم زار زار گريه كرد . 

 اِ !!!! بالخره تن داد به مرگ ؟  -

 با تعجب نگام كرد : 

 ؟؟؟؟  ناراحت نشدي -

 به حالت پوكري نگاش كردم : 

 ساله ناراحت شم ؟  ٩٠واسه پيرزن  -

دستمالشو سمتم پرت كرد . لعنتي ! اينم ميدونه من وسواس دارم 

 . 

همين كه دستمال روي پام افتاد جيغ زدم و سريع دستمال رو با 

 حالت چندشناكي برداشتم و سريع انداختم تو سطل اشغال . 

 وش ! ميكشمـت ماهنووو -

 صداي خنده ي بلندش پاشد . 

 واقعا آدم هر چي ضربه ميخوره از خوديه !!! 
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 #پست #هفتم 

 #مادمازل 

تا دو روز اول يكم سخت بود بخوام يه مشت پسر كه اخالق هر 

 كدوم با اون يكي فرق داشت رو تحمل بكنم، مخصوصا شروين ! 

ولي با خودم گفتم خب كه چي ؟ بالخره بايد سوخت و ساخت 

 ديگه . 

داشتم به ليستي كه همايوني علي حضرت اهورا مومني براي 

 كافي شاپ و رستوران بهم داده بود نگاه ميكردم . 

 اسم يه سري دستگاه ها رو نمي دونستم ! 

اصوال هتل ما تو مركز شهر بود و مردم زياد ميومدن اينجا، 

بيشتر بخاطر كافي شاپ خوبي كه داشت ما معروف بوديم ولي 

و طرز كارشم اين بود كه من خيلي از نوشيدني ها رو دستي 

 درست ميكردم، به كار اين دستگاه ها عادت نداشتم . 

 يه اخمي كردم و زير لب گفتم : ريچ كيدز آف تهرانن ديگه ! 

مديريت  بقيه ي ليست رو خوندم و ليست رو تا كردم و راه دفتر

 رو در پيش گرفتم . 

 در زدم كه صداي هر شيش نفرشون بلند شد : بيا تو ! 

 اخم كردم و زير لب يه فحش نثار همشون كردم . 



@Rooman_nazy 

@Rooman_nazy 
 

 اروم در رو باز كردم و وارد شدم . 

 احساس كردم يه مشت چشم وحشي عجيب بهم زل زدن . 

هل شدم ... خدايا رنگ چشم ندادي ندادي!!! اين رنگ ها رو 

 دي ؟ اصال اين امير علي رو ميبينم ياد گربه كورا ميوفتم . دا

 اروم گفتم : سالم خسته نباشيد . 

 همشون باهم گفتن : سالم ! 

 چيزه .. آقاي مومني ..  -

 دوباره همشون گفتن : بله ؟ 

 اي بابا يادم رفته بود اينا همشون مومني هستن ! 

 با اقا اهورا بودم .  -

 بله بفرماييد خانوم مجنون ! اهورا گفت : اها .. 

اين وسايلي كه براي كافي شاپ تدارك ديدين به نظرم نياز  -

 نيست . 

 يكم اخم كرد : چرا ؟ 

من تو كل دو سالي كه اينجا بودم با سه تا دستگاه كار ميكردم  -

و اين شيش تا دستگاه ديگه به درد من يكي و اين كافي شاپ 

 نميخوره. 

 خانوم مجنون ما سرعت عمل ميخوايم و ..  -

 وسط حرفش پريدم : 

 دارم!  -
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 ابرو هاي همشون باال رفت . 

روهانشون گفت : خب اينكه دعوا نداره ! ما امروز ميريم قبل 

ناهار كافي شاپ و خانوم مجنون واسمون يه چيزي درست 

 ميكنيم . 

با تعجب بهم چشمك ريزي زد كه لبخند زدم . يهو ديدم همشون 

 نگام كردن . وا ! لبخند من تعجب داره ؟؟ 

 يهو شهروز گفت : ميشه يه بار ديگه لبخند بزني ؟ 

 با تعجب يه بار ديگه لبخند زدم كه ماني گفت : كنار لبت ... 

 باز اين زخم لعنتي ... ! 

 زخمه ... ميخندم قرمزيش معلوم ميشه .  -

دوازده ميايم . سرشو تكون داد و اهورا گفت : پس ما ساعت 

 مواد الزمو كه دارين ؟ 

 بله ! همه چي هست .  -

 

 

 

 #پست #هشتم  

 #مادمازل 

يكم استرس داشتم، درسته جلوي خيلي از ادما كار ميكردم ولي 

 خب اون عده ي زياد هيچوقت بهم زل نميزدن . 
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ه گوشه تكيه به  كابينت ها، دست كافه رو كامال تميز كردم و ي

 به سينه و زل زده به زمين وايساده بودم . 

فك كنم يه يه ربعي گذشت كه صداشون رو شنيدم . باهم شوخي 

 ميكردن و ميخنديدن . 

 جدي اينا هم بلدن شوخي كنن و بخندن ؟ من كه باور نميكنم . 

 پيشبندم رو بستم و دستكشم رو دست كردم . 

م تا همشون بشينن ... اروم با منو هاي خوشگلي منتظر وايساد

كه خودم هر روز با ديدنشون كيف ميكردم رفتم سمتشون . 

 سالمي كردم و منو ها رو بهشون دادم . 

 بعد از يه ربع همشون قهوه ترك و كيك سفارش دادن . 

خدا رو شكر كيك ها رو درست كرده بودم و االن ديگه وقتمو 

 نميگرفت . 

رفتم سمت دونه هاي قهوه و اونا رو اروم اسياب كردم، بعد از 

اينكه سريع آسياب كردم گذاشتم بجوشه و بعدش توي پارچه ي 

 تميزي ريختمشون و بعد از كلي پيچوندن قهوه هام آماده شد . 

روشون رو تزيين كردم و كيك ها رو اماده كردم . توي سيني 

 گذاشتم و به سمتشون رفتم . 

 ده هاشون كل هتل رو برداشته بود . صداي خن

 الهي صبر بده به من !! 

 قهوه هاشون رو اول نگاه كردن بعد يه نگاهي به من كردن . 

 سرتاپا استرس بودم . 
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همشون يكم چشيدن و بهم ديگه نگاهي كردن و دوباره به من 

 نگاه كردن . بازم تاكيد ميكنم ... اينم رنگ بود ؟؟؟!!! 

تهشو خوردن روهان رو به من گفت : خانوم بعد از اينكه تا 

مجنون، جدا عالي بود و طعم طبيعي اي ميداد . يه قهوه ي 

 متفاوت بود اصال ! 

بقيه شون هم تاييد كردن ولي شروين گفت : من خوشم نيومد ولي 

 بازم ... 

صندليشو كشيد عقب و پاشد، بهم نگاه كرد . ستاره هاي توي 

 چشماش برق زد : 

 يد مجنون . ممنون ب -

 كثافت ! بلده چجوري منو حرص بده ! 

 بقيه ساكت داشتن منو نگاه ميكردن . 

اروم تشكري كردم و شروين به سمت من داشت ميومد . 

 ناخودآگاه يه قدم رفتم عقب ... دروغ چرا ! ازش ميترسيدم . 

از كنارم رد شد و يه تنه بهم زد و چون هيكل گنده اي داشت 

ادم و سمت ميز بغلي پرت شدم . با شيكم رفتم تعادلمو از دست د

 تو ميز ولي سريع خودمو جمع و جور كردم . 

 برگشتم و بهشون گفتم : چيز ديگه اي ... 

 نزاشتن حرفمو تكميل كنم و سريع گفتن : نه نه مرسي . 

 همشون رفتن اما شهروز موند . 

 بهم نگاه كرد و گفت : بيا جمعشون كنيم ... 
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 ه نه تو رو خدا خودم جمعشون ميكنم . سريع گفتم : ن

بلند شد و خنثي گفت : حوصله تعارف ندارم، منم مثل تو بايد تو 

 كافي شاپ كار كنم بعدا . 

با اين حرفش ساكت شدم . اروم ليوان ها و ظرف ها رو برديم 

 تو آشپزخونه . 

 شير آب رو كه باز كردم يهو گفت : خوبي ؟ 

 نگاهش كردم :

 چي ؟!  -

 گم خوبي ؟ مي -

 ب..بله .. چرا ميپرسين ؟  -

 گوشه ي لبش رفت باال : 

 اخه رفتي تو ميز .. گفتم شايد دردت گرفته باشه .  -

 سريع لبخند كمرنگش محو شد . 

 زير لب زمزمه كردم : 

 نه خوبم . مرسي !  -

شونه م به شدت درد ميكرد . ميترسم تو اوج جووني دچار 

 آرتروز شده باشم . 

با دستم يكم شونه ام رو مالش دادم كه دوباره صداش در اومد : 

 سوزن بزن . 

 با چشماي گشاد شده نگاهش كردم : 
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 جان ؟؟؟  -

 ميگم به شونه ات اگه درد ميكنه سوزن بزن . بهتر ميشه .  -

 مرسي .. !  -

 تعجب نكن، من داروسازي خوندم.  -

 اين ديگه جدا جاي تعجب داشت !! 

 كردم .  ترك تحصيل -

 ديگه چشمام از اين باز تر نميشد !!!! 

 آب رو حداقل ببند .  -

 جلل الخالق !!! 

 

 

 

  

 #پست #نهم 

 #مادمازل 

 هر چي بيشتر ميگذشت احساس سردرگمي بيشتري ميكردم . 

لي محمد و كسري رو كمتر ميديدم . احساس ميكردم اين وسط خي

 داره در حق من ظلم ميشه . 

اگه پسر بزرگ نبود واقعا اينا منو ايني هم كه حساب ميكنن 

 حساب نميكردن ! 
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 كليد يكي از اتاق ها رو تصادفي برداشتم برم يكم استراحت كنم . 

 درد شونه ام كالفه م كرده بود و سردرد بدي كرده بودم . 

 سوار آسانسور شدم و رفتم طبقه ي سوم . 

رو رفتم سمتش . كارت رو جلوش گرفتم و بازش  ٣٠٢اتاق 

 كردم . 

 كليد رو توي جاش گذاشتم كه چراغ ها روشن شد . 

كفش هام رو در اوردم و مقنعه ام رو در اوردم . موهاي حالت 

 دار مش كرده ام مثل موهاي اديسون شد . برق گرفتتش . 

اغم قوز صورت ساده اي داشتم . گونه هام كمي كك داشت و دم

دار بود ولي نه زياد . كنار لبم سرخ بود از جاي زخم و وقتي 

 ميخنديدم معلوم ميشد جاش ! 

 چشمام هم قهوه اي بود . 

بعد از اينكه كامل صورتم رو بررسي كردم روي تخت افتادم . 

داشتم به وضعيت فعليه خودم فكر ميكردم كه صداي چرخش در 

 به گوشم خورد . 

 ران !!! يعني كي ميتونه باشه ؟ يا جبران خليل جب

سريع مقنعه ام رو از روي مبل در اوردم و كارت رو برداشتم و 

به سمت حموم رفتم . حموم شيشه هاش دودي بود خوشبختانه 

 ولي دعا دعا ميكردم كه محمد يا كسري باشن نه اين مومني ها . 

از شانس گند من ماني اومده بود تو اتاق و سرخوش واسه 

 وت ميزد. خودش س
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 از توي يخچال يه راني برداشت و درشو باز كرد . 

 يكدفعه ديدم دست برد سمت بلوزش و بلوزش رو در اورد . 

يا حضرت علي ! سريع رومو برگردوندم . نكنه بخواد بياد حموم 

 ؟! واي بدبخت شدم .

تو دلم هر چي آيه بلد بودم ميخوندم ولي بازم از استرسم كم 

 نميشد . 

صداي در اومد . برگشتم ديدم نيست . حتما رفته يكدفعه 

 دستشويي. 

سريع از موقعيت استفاده كردم و تند تند با وسايلم از اون اتاق 

 رفتم بيرون . 

مقنعه ام رو كج و كوله سرم كردم و كفشامو لنگه به لنگه پام 

 كردم . 

به سمت آسانسور رفتم و سريع سوار شدم اما قبل از اينكه بخوام 

 اي رو بزنم ديدم دكمه ي طبقه ي پنج زده شده .  دكمه

 يعني امروز واقعا روز بدشانسيه منه . 

 كفش هام رو تو اين فاصله درست كردم . 

 در باز شد و شروين داخل شد . 

 گل بود به سبزه نيز آراسته شد . 

هر دومون بهم اخم كرديم . وارد شد و دست هر دوتامون به 

 اخم دستمو پس كشيدم . رفت . با  Gسمت دكمه ي 
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سرمو زير انداختم كه بعد از چند دقيقه ديدم انگشتش به سمت 

گوشم رفت . ترسيدم و خواستم صورتمو پس بكشم دستشو پشت 

صورتم گذاشت و غريد : خيلي خوشم مياد ازت هي جلوم سبز 

ميشي . اين خط مقنعه ات هم روي مخ منه .. بزار درستش كنم 

 خنگ خدا . 

 فتم : خودم درستش ميكنم . با اخم گ

 بيشتر اخم كرد : 

 ميترسم تلفات بدي .  -

 واي تو رو خدا نترسيد براتون ضرر داره قربان .  -

 نديمه اي مثل تو داشته باشم همين ميشه .  -

خواستم بگم عمه ات نديمه س كه رسيديم و در باز شد و از 

اونجايي كه خدا واسه من ميباره محمد جلوي در ما رو در اون 

 پوزيشن ديد . 

 

 

 

 #پست #دهم 

 #مادمازل 

يعني از خجالت اب شدم اما صاف وايسادم و گفتم : اقاي مومني 

خواستين كمك كنين اما خودم مقنعه ام رو درستش  مرسي كه

 ميكنم نترسين . 
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 محمد خنديد و از جلوي در رفت كنار 

 شروين منو پرت كرد و با اخم هميشگيش غريد : لعنت بهت . 

 بدتر بهش اخم كردم . مرتيكه مضخرف . 

 به شدت ازش بدم مياد ! 

 كردم . ساعت هشت بود كه كارام تموم شد و از همه خداحافظي 

يكدفعه روهان گفت : وايسا من و اهورا و اميرعلي هم داريم 

 ميريم ميرسونيمت 

بعد از كلي تعارف تيكه پاره كردن اخر سر مجبور شدم قبول 

كنم . رفتيم پاركينگ و روهان با دست اسپورتيج مشكي رنگي 

 رو نشون داد. 

؟ بعد  خدايا ... چي ميشد به ما هم از اين ماشين گوگوليا ميدادي

 از همشون سوار شدم و عقب كنار اهورا نشستم . 

 بعد از كلي ببخشيد و اين حرفا روهان راه افتاد . 

فضاي ماشين رو حرف هاي فوتبالي كه من ازشون متنفر بودم 

 پر كرده بود . 

اروم گوشيم رو نگاهي انداختم . ماهنوش اس ام اس داده بود كه 

 تمييز كردم .  دارم ميرم خونه خودمون و خونه رو

 بازم تنهايي هميشگي . 

 مثل اينكه كال خدا من رو تنها افريده بود . 

 روهان يكدفعه خطاب به من گفت : چرا ساكتين خانوم مجنون ؟ 

 حرفي نيست كه بزنم .  -
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 اهورا رو كرد بهم و گفت : واقعا قهوه اتون خيلي خوشمزه بود . 

 امير علي خميازه اي كشيد :

 وس داشتم . آره منم د -

 خوشحالم كه خوشتون اومد .  -

 خانوم مجنون، ميتونم يه سوال بپرسم ؟  -

 بفرماييد .  -

 اون جاي زخمتون واسه چيه ؟  -

 لعنتي ! 

 شما ميتونين بپرسين، من نميتونم جواب بدم .  -

خنده اش گرفت . خيلي چيزا تو زندگي من بود كه من روش 

 حساس بودم. 

خيلي چيزا هم هست كه نبايد باشه .. مثل اين زخم، مثل اين 

 حساسيت ! 

 

 

 

  

 #پست #يازدهم . 

 #مادمازل 

 منو دم در خونه رسوندن . واسم حرف مردم اصال مهم نبود ! 
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از ماشين خواستم پياده بشم كه اهورا گفت : خونه ماله خودتونه 

 ؟ 

 بي تفاوت بهش نگاه كردم و از ماشين پياده شدم . 

 در رو بستم و رو به روهان گفتم : مرسي كه رسوندينم 

 تعارفي هم واسه اينكه بياد باال نزدم . 

 سريع كليد رو در اوردم و در رو باز كردم . 

 *** 

 يك هفته گذشت، جالبيش اين بود كه تنها روهان رو ميديدم . 

 آب شده بودن رفته بودن تو زمين . بقيه اشون انگار 

 بهتر ! 

 به نفع من بود . 

 چشماي روهان عسلي بود .. يكدفعه ياد چشماش افتادم . 

 چشماي ماني كه سبز بود و قرنيه ش يكدفعه خط ميشد ! 

 چشماي شهروز و شروين تيره بود 

 امير علي هم نگم بهتره ! 

 اهورا هم چشماي قهوه اي روشن داشت . 

 سرمو تكون دادم تا از اين فكرا بيام بيرون . 

داشتم زمين رو جارو ميكردم كه صداي كسري اومد : سپيدار .. 

 يه آقايي اومده باهات كار داره ! 

 با من ؟  -
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 اوهوم .  -

 يعني چي ؟؟ يعني چيكار داره ؟ 

جارو رو يه گوشه گذاشتم و رفتم تو البي . با ديدن چهره ش يك 

 . لحظه وايسادم 

 يه قدم عقب رفتم . 

 امكان نداره !!! اينجا چيكار داره ؟؟؟ 

بهم با جديت نگاه كرد و اشاره كرد برم پيشش! هنوز زورگو 

 بود . 

نگاهم به مومني ها خورد كه با تعجب اين صحنه رو نگاه 

 ميكردن . 

براي اينكه بيشتر جلب توجه نشم رفتم سمتش و رو به روش 

 نشستم . 

 يد كردم : دندونام رو كل

 اينجا چيكار ميكني ؟ واسه چي اومدي اينجا ؟  -

 سرشو گردوند و اطراف رو نگاه كرد : 

 بده اومدم ببينم محل كارت چجوريه ؟  -

 ديدي حاال ؟ خيالت راحت شد ؟!  -

 نه ! با اين همه پسر.. خيالم راحت باشه ؟  -

 پوزخند زدم : 
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نيومدي ببيني من  جاي خجالت داره واقعا ! تو اين همه مدت -

چي ميخورم كجا ميخوابم چيكار ميكنم ... حاال اومدي اينجا چي 

 نشخوار ميكني ؟ 

 يكدفعه داد زد : بس كن ! خجالت بكش !! من پدرتم ! 

بلند شدم و داد زدم :نيستي ! اگه بودي منو نميبردي اونجا كه 

 كاري بامن بكنن كه شبا خواب نداشته باشم . 

ون شكوندي انتظار داري باهات خوب رفتار نمك خوردي نمكد -

 بشه ؟؟؟؟؟؟ 

شكوندم ؟؟؟؟ بخاطر اين كه به ... واقعا كه آقاي مجنون !  -

بهتره از همين جا همين االن برين . ديگه هم پيش من نيا .. بابا 

 جووون ! 

يكدفعه طرف راست صورتم سوخت . تا اومدم چيزي بگم 

 وخت ! دوباره زد و اينبار طرف چپ صورتم س

من به اين سيلي ها عادت داشتم ... اما نه جلوي جمع .. نه 

 جلوي اين همه پسر . 

اشك تو چشمام جمع شد . با جديت هميشگيش گفت : ميرم ولي 

 اينا رو زدم، ميزنم و خواهم زد ... تا بفهمي من پدرتم . 

با نفرت نگاهش كردم و دويدم سمت پله ها . توي پاگرد پله ها 

شستم و زانو هام رو بغلم گرفتم . اروم شروع به اشك يه گوشه ن

 ريختن كردم . 

 يكدفعه ديدم يه چيزي رو شونه هام افتاد . 
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سرمو باال بردم ديدم شهروزه كه كتش رو روي شونه ام انداخته 

 . 

 با پشت دستام اشكامو پاك كردم . زير لب گفتم : مرسي . 

لبخند زد و گفت : جاش كه درد نميكنه ؟ آهي كشيدم كه ادامه داد 

 : مهم نيست ! ناراحت نكن خودتو بخاطرش . 

بهش نگاه كردم كه لبخندي زد و دستاشو توي جيبش كرد و پله 

 ها رو رفت باال . 

 

 

 

 #پست #دوازدهم  

 #مادمازل 

 تش تمام تنم رو فرا گرفته بود . بوي عطر ك

 چه بوي خوبي بود . 

احساس ميكردم مثل معتاديم كه بسته ي پودر رو جلوش گذاشتن 

 و اون هي بو ميكشه . 

 داشتم بو مشكيدم كه صداي نحسي رو شنيدم : 

 اون كت شهروز نيست ؟  -

بهش اخم كردم و بلند شدم . كت رو از روي  دوشم برداشتم و 

تم . با اخم كت رو جلوش گرفتم و گفتم : بله . به سمتش رف

 برادرتون اينو داد بهم من ازش نخواستم . 
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 خنديد ..بلند ! رفته بود رو اعصابم .. 

 ميشه بگي چي اينقدر خنده داره ؟؟؟؟ -

 با لبخند نگام كرد . خم شد و صورتش مماس صورتم شد : 

 بيد مجنون، اون كت منه ! دست شهروز بود .  -

 خاك عالم ! يعني ديده داشتم بو ميكشيدم ؟واي 

 اسم عطرشم دانهيل قرمزه .  -

 واااااي خدا . بكش منو . 

بيشتر اخم كرد و گفتم : خب كه چي ؟ بگير بابا اين كت تحفه ات 

 رو ! 

دوباره بلند خنديد . ميدونستم كه از قصد داره اينجوري بلند 

 ميخنده تا حرص من رو دربياره . 

 روزي به حسابت ميرسم . بالخره يه 

 با حرص از پله ها باال رفتم . 

همشون يه مشت زورگو ي بيشعورن . اه اه . حاال اون روهان 

 رو تو قدر مطلق گذاشتن ولي اينا همشون از دم منفي . اه اه ! 

 *** 

از وقتي بابام اومده بود هتل احساس ميكردم همه يه طوره ديگه 

 نگام ميكنن . 

توي كافي شاپ وايساده بودم و مواد جديد روجا به جا ميكردم كه 

 ماني وارد شد . 
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چشماش رو طوري كرد كه قرنيه ش خط شد ! استغفرهللا ... اخه 

 اين ديگه چجورشه ! 

 با اون نيش بازش گفت : ميشه يه ليوان نسكافه بدي ؟ 

 سرمو تكون دادم و مشغول درست كردن نسكافه شدم . 

 ود ؟ بابات ب -

 دستمو مشت كردم : 

 با اجازه .  -

 مگه پيش هم زندگي نميكنين ؟  -

 با اخم رو بهش گفتم : متاسفم ولي به شما ربطي نداره ! 

خنديد و گفت : عصباني نشو ! ديگه مثل من پرورشگاهي كه 

 نيسي . 

 يك لحظه سرجام خشكم زد . پرورشگاهي ؟؟؟؟ 

 يعني ماني بچه پرورشگاه بود ؟ 

 خشكت زده ؟ من زيادم صبر و تحمل ندارمااا !  چيه -

 دوباره دست به كار شدم اما ذهنم مشغول بود . 

دلم براش ميسوخت . يه حسي نسبت بهش پيدا كردم .. يه چيزي 

 مثل ترحم ! 

بعد از يك دقيقه نسكافه رو جلوش گذاشتم و تا خواستم برم مچ 

 دستم رو گرفت : 

 ز گلوم پايين نميره . ميشه بشيني ؟ تنهايي چيزي ا -
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 سرمو تكون دادم و دستمو از دستش كشيدم بيرون . 

 روي صندلي رو به روش نشستم . 

اروم شروع به خوردن نسكافه ش كرد . بعد از اينكه تموم شد 

گفت : مرسي ... يه لحظه طمع نسكافه هاي عمه ام رو حس 

 كردم . واقعا چسبيد . 

اشدم و فنجونش رو برداشتم لبخندي بهش زدم و زودتر از اون پ

 و بردم تا بشورمش . 

وقتي شستنش تموم شد برگشتم و ديدم هنوز نشسته و به من زل 

 زده . 

مات به پيشبند من گفت : خيلي وقت بود صداي ظرف شستن 

 زني رو نشنيده بودم . 

 وا ! يعني چي ؟؟؟!

 اينا هم يه چيزيشون ميشه ها ! 

 اروم بلند شد و رفت . 

 

 

 

 

 #پست #سيزدهم 

 #مادمازل 
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يكم كه بيكار شدم گوشيمو برداشتم و يه زنگ به لعيا زدم تا ببينم 

 در چه حاليه و يكم براش تعريف كنم . 

 اول كه زنگ زدم كسي برنداشت . 

يه بار ديگه زنگ زدم كه صداي پسرش با هن هن ميومد . با 

 ه گفتم : سالم خاله جون .. خوبي ؟ خند

 مرسي خاله جونم . تو خوبي ؟  -

 مرسي خاله . گوشي رو ميدي به مامانت ؟  -

 اره اره .  -

 بعد صداي دادش اومد : مـــامـــان ... بيا خاله سپيداره . 

 بعد از نيم ثانيه صداي لعيا پيچيد . 

 به سالم خانوم بي معرفت .  -

 كي ؟ من ؟  -

 پس الدن ! نه  -

 با خنده گفتم : اون كه استعفا داد بابا . كجاي كاري ؟

 دروغ ميگي ؟؟؟ چرا ؟  -

 واال نميدونم . مدير هم عوض شد . نيستي ببيني كيا اومدن !!!  -

 كيااا ؟؟؟  -

 يه مشت پسر ! همشون يه جورين باور كن .  -
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د خالصه نشستيم يه ساعت غيبت كرديم و اينا . كلي هم الفاظ ب

به اين پسرا باهم داديم . با لبخند گوشي رو قطع كردم و همين 

 كه برگشتم ديدم چهارتاشون بهم زل زدن . 

 روي لباي روهان و اميرعلي لبخند بود . 

 ماني نبود . 

 اهورا و شهروز و با تعجب نگام ميكردن . 

 با من من گفتم : ش..شنيد..دين ؟ 

 سرشون رو باال پايين كردن . 

 روهان با خنده گفت : ديگه چي ؟

صورتم احساس كردم سرخ شد . از جام بلند شدم و سرمو 

 انداختم زير و سريع از كنارشون رد شدم . 

 تا اخر اون روز سعي كردم جلوشون آفتابي نشم . 

 ولي خب جلوي دو دوتاي ديگه شون ظاهر ميشدم . 

د و من و اوج بدبختي وقتي بود كه بارون شروع به باريدن كر

 مجبور شدم با شروين بيام سمت خونه . 

 توي ماشين تا جايي كه ميتونستم به در ماشين چسبيده بودم . 

 نترس، نميخورمت !  -

 نميترسم .  -

 پوزخندي زد و بيشتر گاز داد . 

از اين گاز دادن ها ميترسيدم . گاز ميداد همينطوري تو اتوبان 

 ها . با سرعت زياد ! 
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ي صندلي رو فشار داده بودم كف دستم سفيد شده  انقدر كه دسته

 بود . 

 ميترسي ؟  -

 نه اصال .  -

 بيشتر گاز داد : االن چي ؟ 

جواب ندادم كه كامال ديگه االن داشت پرواز ميكرد . كثافت 

 احمق ! 

 باشه باشه ترسيدم . كمش كن . كم كن اين لعنتي رو .  -

 كم كم سرعتش نرمال شد . 

 دگي زدم . نفسي از سر آسو

پس بيد مجنون رو سنش حساسه ... دستپختش خوبه . تنها تو  -

محله ي پايين شهر زندگي ميكنه . با پدرش مشكل داره و عاشق 

 عطر دانهيله ! از سرعت زياد ميترسه . ديگه چي ؟ 

 حرصم گرفته بود . پوزخند صدا داري زد : 

 ميدوني اين ماشيني كه سوارش شدي چيه ؟  -

 م : سوناتا . اروم گفت

 پس اسم ماشينا رو هم بلدي !  -

 پشتش نوشته ! -

 هاها بخور اقا بخوور ! 

 اخم كرد و به رانندگيش ادامه داد . 
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 جلوي خونه نگه داشت و نگاهي به آپارتمان انداخت : 

 اينجا زندگي ميكني ؟  -

 جردنه ديگه ..  -

 با تعجب نگام كرد : 

 جردن ؟  -

 اره جردن ... جردن جنوبي .  -

پوزخندي زدم و پياده شدم . داشتم ميرفتم سمت خونه كه صداش 

 بلند شد : يه تشكر بكني بد نيست . 

نشنيده گرفتم و راهمو ادامه دادم . مرتيكه پرتوقع بيشعور كه 

 هرچي بهش بگم كمشه ! 

 

 

 

 ردهم #پست #چها 

 #مادمازل 

همين كه به راه پله هاي سومي نزديك شدم سايه اي رو ديدم . 

حدس زدم ماهنوش باشه اما از اونجايي كه حدس هاي من همه 

اشتباه در مياد يكم كه رفتم باال ديدم يه مردي پشتش رو به من 

 كرده . 

 رفتم سمت خونه كه برگشت . سپند بود كه !! 

 با خوشحالي صداش زدم : 
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 سپند ؟  -

 برگشت و سريع پله ها رو اومد پايين و منو محكم بغل كرد . 

اشك تو چشمام جمع شده بود . الهي بگردم . چيكار كردن با تو 

 سپند . چيكارا كه نكردن باهات سپند ! 

 از بغلش اومدم بيرون و دستامو قاب صورتش كردم . 

 با هق هق گفتم : خوبي عزيزم ؟ خوبي فدات بشم ؟ 

و اهسته تكون داد . اونم بغض داشت . روي نوك پا بلند سرش

 شدم و پيشونيش رو بوسيدم . 

 سپندم ... برادر دو قلوم ! 

 دستشو اروم گرفتم و بردمش تو خونه . 

 روي مبل نشوندمش و گفتم : ميرم چايي بريزم . 

 دستمو كشيد و با عجز نگام كرد .

من . دوتا ليوان  نميشه كه قربونت بشم . هم تو تشنه اي هم -

 چايه ديگ . 

 سرشو چپ و راست كرد و دستمو محكم تر كشيد . 

باشه باشه فدات شم . بزار برم حداقل لباسمو در بيارم . دفترت  -

 رو هم بيارم . باشه ؟ 

سرشو مظلوم تكون داد . روي موهاش رو بوسيدم و به سمت 

اتاق رفتم . سريع لباس هام رو عوض كردم و ابي به سر و 

 صورتم زدم و دفترچه ي قرمز مخصوص سپند رو اوردم . 
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با لبخند نشستم كنارش . همين كه نشستم دفترچه رو گرفت و 

 سرشو روي سينه ام گذاشت . 

 يلي خستم . بذار فقط بخوابم . با دست خط عاليش نوشت : خ

 دستمو توي موهاش كردم : 

فدات شم اينجا رو اين مبل زهوار در رفته كه نميشه ! بريم رو  -

 تخت . شكر خدا دو نفره هم هست ! 

اولش يكم ناز كرد بعدش كه قلقلكش دادم ادم شد و خودش رفت 

 تو اتاق . بلند داد زدم : 

 سپند گرسنه نيستي كه ؟  -

 ه زد به در . يعني نه ! يدون

بيچاره سپند من . اون مثل من قوي نبود . پيش اون قوم تاتار كه 

بوديم ... طوري سپند رو اذيت ميكردن كه ديگه قادر به حرف 

 زدن نبود . 

از وقتي هم كه الل شد بيشتر اذيتش كردن . خودش يه شب من 

 رو فراري داد . 

 . به ياد اون شب اشك تو چشمام حلقه زد 

 سپند ناله اي كرد . اشكامو سريع پاك كردم : 

 االن ميام .. االن ميام فدات شم .  -

من و سپند از اول بچگي خيلي بهم وابسته بوديم . اونقدر كه همه 

 به مادرم ميگفتن مثل زن و شوهرا رفتار ميكنن . 

 رفتم تو اتاق ديدم پيرهنش رو در اورده . 
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 ربندتو باز كردي ؟ خنديدم و گفتم : چه سريع ! كم

 پلكاشو به معني اره باز و بسته كرد . 

اروم كنارش خزيدم و گفتم ببند پلكاتو .. من اينجام داداشم . 

 نميزارم كسي اذيتت كنه . 

پشت بهم كرد و خوابيد . از پشت بغلش كردم كه دستمو گرفت و 

 روي شيكمش گذاشت . 

 چيكار كردن با تو سپند .. چيكار ؟! 

 گوشش شعري رو كه دوست داشت خوندم .  اروم دم

شونه ش رو بوسيدم . برگشت و لپ هام رو بوسيد . من رو تو 

 آغوشش گرفت . 

اونم با صوت همراه با من شعر رو ميخوند . همه تركش كردن 

... حتي دختر عمه اي كه كباده ي عشقش به سپند همه جا پيچيده 

 بود ! 

از اينكه مادرمون گذاشت من و سپند بچه ي طالق بوديم و بعد 

رفت خارج ... ماهم مجبور شديم جايي زندگي كنيم كه اصال 

 دوست نداريم ! 

 اروم دم گوشش گفتم شب بخير و اونم منو محكم فشار داد . 

 چقدر دلم واسه برادر متفاوتم ، برادر مهربونم تنگ شده بود !
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 #پست #پانزدهم 

 #مادمازل 

صبح با صداي بلند گفتم : سپند من دارم ميرم سر كار . واست 

الويه گرفتم براي ناهار برش دار بخورش . آدرس محل كارمم 

 واست نوشتم كه اگه خواستي بياي . 

 سرشو تكون داد و رفت دستشويي . 

همه چيز و همه جا رو چك كردم . مقنعه ام رو درستش كردم و 

 تم : من رفتم . مواظب خودت باش . گف

 از خونه زدم بيرون و رفتم سمت مترو . 

 *** 

ساعت نزديك سه بود كه صداهايي رو از سمت البي شنيدم . 

 رفتم سمت البي كه ديدم يه پسري داره با مومني ها بحث ميكنه . 

 شهروز گفت : بابا اقا پسر با كي كار داري شما برادر ؟ 

 ز رنگي رو در اورد . سپند ! پسر دفترچه ي قرم

ولي نرفتم . خواستم ببينم اگه من نباشم هم ميتونه كاري كنه يا نه 

 . 

روي دفترچه ش تند نوشت و سريع گرفت جلوي ماني . ماني 

 بلند بلند ميخوند :

 اومدم مجنون رو ببينم .  -

 بعد رو به شروين گفت : مجنون نيست كه ! 
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 كنن .  عوضيا !!! نكنه ميخوان اذيتش

شروين با يه پوزخند گفت : مجنون رو اخراجش كرديم . خوب 

 كار نميكرد . 

 ديدم كه سپند دستاش مشت شد . دفترو گرفت و تند تند نوشت . 

 دوباره داد ماني : 

 غلط كردي ... كجا فرستاديش ؟  -

شروين يكدفعه آمپر سوزوند و يقه ي سپند رو گرفت . سريع 

حواسم نبود و محكم با صورت خوردم دويدم اونقدر سريع كه 

زمين . صداي قدم هايي رو شنيدم كه سريع به سمتم ميومد . 

 سريع بلند شدم و ديدم سپند با نگراني به سمتم مياد . 

 يكدفعه اي منو بلند كرد و تو بغلش گرفت . 

بعد از اينكه اروم شد رو به شروين با عصبانيت گفتم : انقدر 

رت رو به يه ادمي برسوني كه نميتونه بيشعوري كه ميخواي زو

حرف بزنه ؟ نميتونه مثل شما داد بزنه ؟؟؟؟ اينقدر بي فرهنگي 

 ؟؟؟ 

سپند دستمو سفت فشار داد . برگشتم و بهش گفتم : باشه باشه 

 خوبم .. عصبي نيستم خوبم ارومم . ببين .. باشه باشه ! 

 شروين باز با پوزخند گفت : دوست پسر الل گرفتي ؟!

يندفعه ديگه از كوره در رفتم . رفتم جلوش و با داد تو صورتش ا

غريدم : هر كي من كه ميخواد باشه باشه ! به تو هيچ ربطي 

 نداره . 

 سپند دست منو هي ميكشيد و ناله ميكرد . 
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 برادرمه !!! داداشمه !!! امثال تو اينكارو باهاش كردن !!!  -

 از اعصبانيت ميلرزيدم : 

برادر دو قلومه ! همه ي زندگي منه ! ميخوام ببينم تو چي  -

 ميگي اين وسط ؟؟؟؟ 

 شروين ساكت نگام ميكرد . 

 سپند از پشت بغلم كرد . 

دستاشو وا كردم از خودم و اروم گفتم : استعفا ميدم . آقاي 

 مومني اومده ديگه ؟ 

 داشتم ميرفتم سمت دفتر كه شروين گفت : خانوم مجنون . 

 تم بهش نگاه كردم : برگش

من ... من معذرت ميخوام . متاسفم كه زود قضاوت كردم و  -

 باعث اذيت خودتون و برادرتون شدم . 

ماني به سمت سپند رفت و چيزي بهش گفت . دست به پيشونيم 

 زدم : 

منم تا يه حدودي معذرت ميخوام اقاي مومني . اميدوارم ديگه  -

 پيش نياد . 

 منم همينطور .  -

 چشماي مشكي لعنتيش برق زد ! 

سپند به سمتم اومد . دست به صورتم كشيد . دستشو گرفتم و 

 گفتم : خوبم داداشي خوبم ! 

 بهم لبخند زد و منم بهش لبخند زدم . 
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 بيا بريم برات يه چيز خوشمزه درست كنم .  -

 سرشو چپ و راست تكون داد : 

 اوا چرا ؟ دست پخت ابجيته هااا !!!  -

 ه راضيش كردم.  بالخر

 همراه با سپند ماني و شروين هم اومدن تو كافي شاپ . 

 ماني كنار سپند نشست و شروع به حرف زدن باهاش كرد . 

 توي آشپزخونه مشغول كار بودم كه شروين وارد شد : 

 مادرزادي ؟  -

 بله ؟  -

 قدرت تكلم برادرتون رو ميگم ... مادرزاديه ؟  -

 آهي كشيدم : 

سال پيش اينطوري شد . يه شوك بهش وارد شد و از  نه، دو -

اون به بعد نتونست ديگه حرف بزنه . برديمش دكتر و كلي 

تمرين هاي سخت هم روش انجام شد ولي دكترا گفتن بايد دوباره 

 يه شوك بهش وارد بشه . 

اگه بخوايد ... ادرس يه دكتر خوب رو بهتون ميگم . شايد  -

 كمك كرد . 

 لبخند زدم : مرسي . 

 اين ... جاي زخمتون ! با ليزر از بين ميره ؟  -

 اخم كردم : 
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يه سري چيزا از بين ميره اقاي مومني اما ... خاطرات پشتش  -

 هرگز ! 

سرمو بردم باال كه با صحنه ي عجيبي رو به رو شدم . شروين 

... دو قدمي من ... چشماش ... آسمون بود . ستاره داشت ... 

باله دار ! محو چشماش شدم ... رفت ولي هنوز من مات بودم دن

 ! مشكي بود ... آسمون بود ! 

به خودم اومدم و سفارش ها رو بردم . سپند و ماني گرم صحبت 

 بودن . 

رو به سپند گفتم : با اقا ماني هستي من برم اتاق ها رو تميز كنم 

 ؟ 

م و به سرشو به نشونه ي اره تكون داد . روي سرشو بوسيد

سمت اتاق ها رفتم . احساس كردم كسي پشت من راه مياد . 

 برگشتم ديدم شروينه . 

 چيزي ميخوايد ؟  -

 ميام كمك .  -

ابرو هام رفت باال . چيزي نگفتم و خواستم راه بيافتم كه صداش 

ميخكوبم كرد : خيلي وقت بود كه ... يه خواهر مهربون نديده 

 بودم !

 م تو عمرشون زن نديده بودن !!! اين خانواده كال فك كن
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 #پست #شانزدهم  

 #مادمازل 

با شروين اتاق ها رو بررسي ميكرديم . اتاق هايي كه معموال 

پسرا انتخاب ميكردن تا بخوابن رو ... واي چشمتون روز بد 

درد ميكرد . حالم  نبينه ! انگار بمب تركيده توش . سرم به شدت

 خوش نبود . 

 اه اه ! همشون هم شلخته . منم كه حساس .. 

 بالخره بررسي اين اتاق هاي كذايي هم تموم شد . 

رفتم پايين ديدم سپند و بقيه پسرا دارن باهم گل ميگن گل ميشنون 

 . 

يك لحظه دلم از شنيدن قهقه هاي بي صداي سپندم گرفت . سرمو 

 اهي از ته دل كشيدم .  به ديوار تكيه زدم .

سپند با ديدن من يكدفعه پاشد . چشماش نگران شد . اروم گفتم 

خوبم ... ولي نبودم . سرد و گرم بودم . دلم خواب ميخواست ... 

 خسته بودم . 

سپند به اين خوبم بسنده كرد . دوباره نشست و همينطور دفترچه 

 شو خط خطي ميكرد . 

خدا خدا ميكردم سرما نخورده  اروم رو زمين سرد سر خوردم .

 باشم . بد سرما ميخورم .. خيلي بد ! 

 نا نداشتم از جام پاشم . 

 صداي ماني اومد : سپند نگراني .. چيزي شده ؟ 
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 كفش هايي جلوم قرار گرفت . 

 صداي ماني : 

 سپند نوشته خواهرم نيست .  -

 صداي اهورا اومد : فك كنم رفت باال . 

 باز صداي خنده هاشون . 

 همون كفش واكس زده جلوي من وايساده بود . 

 سرمو اروم بردم باال . شهروز داشت نگام ميكرد : 

 خسته اي ؟  -

 نه ي ارومي زير لب گفتم و اروم پاشدم . 

سپند با ديدنم بلند شد و به سمتم اومد .. همين كه نزديكم شد لبخند 

روي لپم گذاشت . از سردي  رو لبش ماسيد .. دست لرزونش رو

 دستش روي لپ گرمم لرزيدم :

 چيزي نيست .. سرما خوردم .  -

چشماش بيشتر نگران شد . اي لعنت به من كه با موهاي خيس 

 زير باد ميخوابم . 

 صداي شهروز از پشتم اومد : 

 ميخوايد ببرمتون درمانگاه ؟  -

 تا اومدم بگم نه سپند سرشو هي باال پايين كرد . 

 شهروز خنديد و گفت : اقا سپند، سرما خوردگيه ديگه عاديه . 
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يكدفعه سرم گيج رفت و براي جلوگيري از هرگونه سقوطي 

 چنگ به سپند زدم . 

سپند محكم من رو گرفت و صداي شهروز تو گوشم پيچيد : خب 

 ديگه عادي نيست . سپند بلندش كن بريم . 

ن سرما خوردگي هاي سپند من رو روي دوتا دستش بلند كرد . اي

 منم مصيبته . 

 دكتر دوتا امپول داد و چندتا قرص . 

توي بخش تزريقات به زور سپند رو بيرون كردن . پرستار فكر 

 ميكرد شوهرمه . ميگفت خوش به حالت چقدر عاشقته ! 

برگشتنه سپند چيزي رو برگه نوشت كه شهروز گفت : نه بابا 

 هتل چيه ميريم خونه ي ما . 

 گفتم : نـــه !!! مزاحم نميشيم . ميريم خونه . بلند 

 سپند بد نگام كرد كه بدتر نگاهش كردم . 

نميشه كه خانوم مجنون . بخدا كسي خونه نيس ... پدر رفتن  -

 مسافرت . 

 زير لب غريدم : ديگه بدتر !!! 

نه مرسي ... همون دم هتل پياده كنيد ميريم خونه خالمون ..  -

 تره . دو سه تا كوچه باال

سپند هم موافقت كرد . البته يكي دو كوچه نبود كه ... يكي دو 

 محله بود ! 

 دمه هتل سوار دربستي شديم . 



@Rooman_nazy 

@Rooman_nazy 
 

 كارت بد بود !  -

 سوالي نگام كرد :

اونجوري نگاه نكن سپند . يعني يه روزه اينقدر صميمي شدي  -

 كه ميگي اين كارو بكن اون كارو نكن ؟! 

رو دفترش نوشت : اونقدر حواسم جمع هست كه بدونم ناموسم 

 رو كجا دارم ميبرم . 

 رومو ازش گرفتم : 

ناموس ؟ حتما خونه شهروز مومني جاي ناموست راحته ديگه  -

 ! 

هر چي به بازوم زد برنگشتم .. يكدفعه دفترش جلوي چشمم 

 ظاهر شد : 

. اصال حرف باور كن بهش گفتم بريم هتل يكم استراحت كني  -

 خونه نزدم ! 

 بهش نگاه كردم : 

 به نظرت من بدم ؟  -

 سرشو محكم چپ و راست كرد . 

 پس چرا هيشكي منو نميخواد ؟  -

 به خودش اشاره كرد و دستشو روي قلبش گذاشت . 

 تو تكي سپند، هيچوقت خودتو با اين جماعت مقايسه نكن .  -

اش هميشه پيشم سرمو توي بغلش گرفت . خودخواهانه س اما ك

 باشه ! 
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 خونه ي خاله خبري نبود . 

شوهر خاله با سپند دم گرفته بود كه يكدفعه گفت : از ... 

 سپينودتون چه خبر ؟ 

 هر دوتامون سكوت كرديم . شوهر خاله اهي كشيد : 

 مگه كمپ نبود ؟  -

در اومد، االن اونجا پيش اوناس ... فك كنم هنوزم داره ميكشه  -

 . 

 به پولش با باباته . باز خو -

 كاش منم يه تصور خوب از بابام داشتم . 

اشكال نداره بابا جان، خدا بزرگه . بريد با سپند بخوابيد ..  -

 خسته ايد هردوتون . 

 باهم بلند شديم و سمت اتاق ماهنوش رفتيم . 

سپند بلوزش رو در اورد و من مانتو و مقنعه ام در اوردم . 

 دارو ها هم خوابالودم كرده بود .  سريع زير پتو خزيدم .

 ولي ميدونستم يكي اينجا هست كه از من مريض تره . 

 اروم زمزمه كردم : 

 

 تيره بشن روزام، تو رنگشون ميكني 

 زرد بشن لحظه هام، تو سبزشون ميكني 

 كابوسا رو يادم ميره 
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 اره ما باهم ديگه دريا ميشيم و 

 اروم غرقشون ميكنيم ! 

 

چشماشو بست و بهم لبخندي زد . كاش تو اين دنيا، نه من از 

 كنار سپند ميرفتم نه سپند از كنار من ! 

 

 

 

 #پست #هفدهم  

 #مادمازل 

با خودم فكر كردم ... چقدر خانواده امون درب و داغونه . 

... مني كه پيرم ولي  سپهري كه ماشين بهش زد، سپندي كه الله

سالگي درگير مواد مخدره  ٢٤هنوز جوونم، سپينودي كه تو سن 

 . 

سپند خواب بود . واسش نامه گذاشتم كه امروز كارام زياده بايد 

زودتر برم . كارم زياد نبود ... مثل هميشه بود، ولي يكهو دلم 

 تنگ شد براي سپهرم ... براي برادر بزرگم ! 

له خدافظي كردم و راه افتادم سمت امامزاده از شوهر خاله و خا

 عينعلي زينعلي . 

بعد از يك ساعت رسيدم . گالب و گل گاليل و رز گرفتم و يه 

 جعبه خرما . 
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 الهي بميرم ... سپهرم چه غريب بود . 

 با گالب قبر سنگ پينه بسته اش رو شستم . گريه كردم ... 

 گل ها رو پرپر كردم و باز گريه كردم . 

 سش دعا ميخوندم و گريه ميكردم . وا

 برادرم مهربون بود ... تو كما بود . مرگ مغزي ! 

يه روز كه هممون دست به دعا بوديم سپند با كيف پول سپهر 

اومد بيمارستان . قربونش برم اون موقع ميتونست حرف بزنه . 

 يه كارتي رو در اورد و گفت : كارت اهداي عضو داره !! 

ن برادرم تيكه تيكه شد . ُمرد . خاكسپاريش شلوغ الهي بميرم .. ت

 بود . اما بعد از اون موقع ديگه كسي يادشم نكرد . 

 اونقدر گريه كرده بودم كه سردرد كرده بودم . 

 تلفنم رو برداشتم .. سپينود ! 

بعد از سه تا بوق برداشت . دماغشو باال كشيد و با خوشحالي 

 گفت : 

 سالم اباجي .  -

 سالم به روي ماهت گل دختر . خوبي ؟  -

 خوبم تو خوبي ؟ سپند خوبه ؟ -

 شكر خوبه . چه خبرا ؟  -

 يه خبر توپ !!!  -

 جانم ؟ چي شده ؟  -
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ترك كردم !! ديگه سراغش نميرم . االنم اينجا تو يه باشگاه  -

 ورزشي مشغولم . 

و اونقدر خوشحال شدم كه گريه كردم . توي دلم هزار بار خدا ر

 شكر كردم . 

 سپينود .... نمياي تهران ؟  -

 يكم من من كرد : 

 فك نكنم بتونم بيام ...  -

 ميدونستم ... درگير اون قوم كه بشي ... ديگه شدي ! 

باشه اباجي فداي سرت . خوشحال شدم اين خبرو شنيدم .  -

 راستي سر قبر سپهرم . 

كي از اونا ديگه باقي حرف هامون مضخرف بود ! سپينود نبايد ي

 ميشد ! من از اونا متنفرم . 

 بعد از يك ساعت بلند شدم و گرد و خاك هاي لباسمو تكوندم . 

 به سمت هتل راه افتادم . ميدونستم امروز دير كردم . 

همين كه وارد هتل شدم ديدم يه سري كارگر دارن مبل هاي 

 البي رو ميبرن و جاش مبل هاي ديگه اي ميزارن . 

 رعلي نظاره گر بودن . شهروز و امي

 از كنارشون رد شدم و سالمي كردم . 

 شهروز گفت : خانوم مجنون ؟ 

 برگشتم : 

 بله ؟  -
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 بهترين ؟  -

 بله بله مرسي .  -

 لبخندي بهم زد و منم رفتم تا لباس هامو عوض كنم . 

هنوزم درگير درد شونه بودم . حقوقم كه ميومد ميرفتم دكتر . 

 ت كه با پماد و شال درستش كنم . اينجوري فايده نداش

رفتم سمت آشپزخونه تا مواد و ظرف هاي جديد رو جا به جا 

 كنم . 

 وارد اشپزخونه كه شدم روهان رو ديدم . 

 برگشت و بهم لبخندي زد : 

 سالم خانوم مجنون . بهتريد ؟  -

 سالم بله مرسي .  -

 سپند خوبه ؟  -

 بله .. ببخشيد ديروز اذيتتون كرد .  -

 نه اتفاقا . خوش گذشت !  -

 اروم مشغول به كار شدم و زير لب واسه خودم شعر ميخوندم . 

ميشه بلندتر بخونين ؟ من خيلي وقته آواز خوندن زني رو  -

 نشنيدم ! 

 با تعجب نگاهش كردم : 

 من بخونم ؟؟؟!!!  -

 اگه ميشه .  -
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 چيزه .. نه اخه .. من ..  -

 اشكال نداره. همون زير لب بخونين .  -

چشماش خاكستري شد . اها اين از همون مدل تيله اي هاست !!! 

 چه جلب ! 

 ٢٠يكدفعه اومد جلوم وايساد . قدش خيلي بلند بود . فك كنم 

 سانتي تفاوت قدي داشتيم . 

يكدفعه خم شد . صورتش دو سانتي صورتم بود . چشمام گرد 

 شد . 

 بخند گفت : با ل

 هم اسمت قشنگه هم صدات .  -

گونه هام سرخ شد و سريع دو قدم رفتم عقب . پشت بهش كردم 

 و رفتم سمت رستوران . 

 واي يا خدا ... چرا اينجا اينقدر گرمه ؟!!! 

 

 

 

 #پست #هجدهم 

 #مادمازل 

 پيش پسرا . بعد از ظهر سپند اومده بود 

 شروين عصبي بود .. انگار از يه چيزي ناراحت بود . 
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من و سپند روي يه مبل نشسته بوديم و باهم صحبت ميكرديم . 

 يكهو ديدم كه شروين به سمت من اومد و سالم كرد . 

 هم من هم سپند بهش سالم كرديم 

 اجازه هست، بشينم ؟  -

 بله بفرماييد .  -

رو به روي من نشست . دستي به سرش كشيد . كم كم همه ي 

 پسرا دور ما جمع شدن . 

 راستش ... راستش يه درخواستي داشتم .  -

 با تعجب گفتم : بفرماييد ! 

راستش .. من يه مهموني نسبتا خانوادگي دعوتم ... به همشون  -

به دروغ گفتم كه با نامزدم ميام . ولي خب ميدونم هر كيو 

اب كنم بعدا كنه ميشه . از اونجايي كه خودتون هم در انتخ

 جريانيد من و شما زياد رابطمون خوب نيس .. 

 اخماي هر دوتامون رفت تو هم و ادامه داد : 

ميخواستم اگه شما اوكي هستين و سپند مشكلي نداره ... يه شب  -

رو من رو همراهي كنيد . اصال هم مهمونيش بد نيست . همه ي 

 هستن اونجا . پسرا هم 

 اخمام رفت تو هم : 

 متاسفم اما من ردش ميكنم.  -

 چهره ي همشون وا رفت . 
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سپند سريع شروع به نوشتن كرد . دفترچه ش رو جلوم گرفت : 

قبول كن ! براي كارت هم خوبه ديوونه ! در ضمن منم تنهات 

 نميزارم منم ميام باهات . 

 چشمامو تو كاسه چرخوندم : 

 ي .. سپندم بايد بياد . باشـه ! ول -

 شروين خوشحال شد . تا حاال خوشحاليشو نديده بودم . 

پاشد و به من نگاه كرد : مرسي . بعدا باهم يه سري چيزا رو 

 هماهنگ ميكنيم . 

 فقط اقاي مومني ...  -

 بله ؟  -

 مهموني كي هست ؟  -

 امم .. دو روز ديگه .  -

شكر . سپند هم لباس سرمو تكون دادم . لباس داشتم خدا رو 

 داشت . 

 *** 

توي كافي شاپ هتل رو به شروين نشستم و داشت واسم توضيح 

ميداد : ببين لباست هر چي مخواد باشه باشه ! ارايشت رو هم 

كاري ندارم ... جلف بازي هم نداريم . خودت متوجه اي چي 

 ميگم . بعدشم نه من و نه شما . فقط اسممو خوب صدا كن ! 

 د ؟ تموم ش -

 بله .  -
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 باشه . ميايد دم خونه يا ميخوايد همين جا قرار بزاريم ؟  -

 همين جا خوبه به نظرم .  -

 پس من وسايلم رو ميارم اينجا تا اينجا اماده شم .  -

 هر طور راحتي .  -

 فقط ... درمورد سپند ... دروغ نگيد !  -

 ببخشيد ... چه دروغي ؟  -

 در مورد الل بودنش . به همه بگيد نميتونه حرف بزنه .  -

 مگه قراره چيز ديگه اي بگم ؟  -

 در كل گفتم .  -

 يكم نگام كرد و گفت باشه . 

 يه سوال خانوم مجنون !  -

 بله ؟  -

 لنز هم داريد ؟  -

 اخه من عينكي بودم و اگه عينكم رو نميزدم جايي رو نمي ديدم . 

 كم مشكلي داره ؟ نه ندارم . عين -

 نه نه . خوبه .  -

 پاشد و رفت . 

 خدا بخير كنه ! مهموني ... من و شروين ! موش و گربه !!! 
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 #پست #نونزدهم 

 #مادمازل 

 نه سپند من عينكمو دوس دارم . برش نميدارم .  -

صبحه كه درگير اينيم كه من دوباره دفترشو بهم نشون داد . از 

عينك بزنم يا نه . شهروز واسم دوتا لنز اورده بود . يكي رنگي 

و اون يكي ساده بود . خب راستيتش خودم يكم ميخواستم كه بزنم 

و از شر اين عينك خالص بشم ولي به نظرم هر چي ساده تر 

 بهتر . 

اشتيم خانواده ي مذهبي اي نبوديم . اعتقادات سفت و سختي هم ند

 اما خودم از زياده روي خوشم نميومد . 

يه لباس ساده ي بلند انتخاب كرده بودم . تا باالي زانو بود و 

 استين دار . استين ها گيپور بود . 

من تا حاال نپوشيده بودمش . دو سه تا لباس مجلسي داشتم كه تا 

 حاال نپوشيده بودمشون . 

 موهام رو صاف كرده بودم و يه رژ لب زده بودم . 

ديگه اونقدر سپند اصرار كرد كه لنز خاكستري اي كه گرفته 

 بودن رو توي چشمم گذاشتم . 

به خودم توي آينه نگام كردم . احساس ميكردم خيلي تغيير كردم 

 ! 
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از بس آرايش نكرده بودم كه احساس ميكردم همين يه زره رژ 

 هم زياديه . 

 شمام رو بدون عينك ديدم . االن به نظرم جذاب تر بودن ! چ

سپند با بلوز مردونه و جليقه ي روش پشت وايساد و روي 

 موهام بوسه زد . 

 بهش لبخند زدم و گفتم : خوشگل كرديااا !! 

 خنديد و دندون هاي مرتبش رو به نمايش گذاشت . 

 تا نيم ساعت ديگه شروين ميرسيد . 

نگيني رو با يه شال سفيد انتخاب كردم و پوشيدم مانتوي بلند و س

 . كفش هاي پاشنه دار نداشتم و اصال هم دوست نداشتم . 

 كفش هاي تختم رو پوشيدم و منتظر نشستم . 

بعد از چند دقيقه تقه اي به در خورد . سپند رفت و در رو باز 

 كرد . صداي شروين اومد : 

ن شهروز .. با شهروز سالم داداش قربونت . تو برو تو ماشي -

 بيا من و خواهرت هم باهم ميريم . 

 سپند مثل اينكه قبول كرد . 

 دوباره نگاهي به خودم كردم و رونه ي بيرون شدم . 

 شهروز يه بلوز مردونه پوشيده بود و پشتش به من بود . 

سالمي كردم كه برگشت . هيچ حركتي نكرد . حتي پلك هم 

 نميزد : 

 اقا شروين ؟  -
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 همون حالت گفت : جانم ؟  تو

 بلههه ؟؟؟  -

 يهو به خودش اومد و اخم كرد : 

 بريم بريم دير شد .  -

 خودش زودتر از من حركت كرد . وا !!! مردم ديوونن !! 

توي ماشينش نشسته بوديم و موسيقي راكي رو گذاشته بود . 

 حداقل اين يه قلم رو باهم تفاهم داريم . 

واي چي بگم از مقصد .. خونه نبود  تا خود مقصد حرفي نزد .

 كه، قصر بود ! 

ماشين رو دم پله هاي عمارت پارك كرد . شهروز و سپند هنوز 

 نيومده بودن . 

 در ماشين رو باز كردم و پياده شدم . 

 شروين هم از اون ور پياده شد و به سمتم اومد : 

 از اينجا به بعد معذوريم و مجبور ..  -

 كف دستش رو به سمتم گرفت . 

 با تعجب نگاش كردم كه پوفي كشيد : 

 مجيد جان! دستمو بايد بگيري .  -

اهان بلندي گفتم و به سختي دستمو داخل دستش قرار دادم . 

دستاي من كوچيك و دستاي اون بزرگ بود . وقتي دستمو فشار 

داد انگار جريان برقي از توم رد شد . گونه هام سرخ شد و 

 نگار تمام تنم رو تو آتيش قرار دادن . ا
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 در زد و در رو دوتا خدمتكار باز كردن . 

 بعد از سالم عليك من رو به اتاق رختكن راهنمايي كردن . 

 دستمو از دست شروين در اوردم و به سمت اتاق رفتم . 

 وارد اتاقي شدم كه تقريبا هم اندازه ي حال خونه ي من بود . 

دو نفره ش انداختم و شالم رو روي سرم  مانتوم رو روي تخت

مرتب كردم . خودم رو توي آينه بررسي كردم و جوراب 

 شلواريم رو مرتب كردم . 

 چندتا نفس عميق كشيدم و به سمت بيرون رونه شدم . 

يه مردي پشت بود . اهمي كردم و همين كه برگشت، شهروز 

 رو ديدم . 

ش سالم كردم و از لبخندي بهم زد و سالم كرد . متقابال به

كنارش رد شدم . شروين رو دم در پيدا كردم و دستمو دور 

 بازوش انداختم : 

 سردته ؟  -

 بهش نگاه كردم : 

 نه ! چطور ؟  -

 اخه سردي دستات رو حس ميكنم .  -

 نه خوبم .. يكم استرس دارم .  -

 پوزخند زد : 

نه ان نداشته باش ! كسي كه مهم نيست اينجا . فقط يه مشت ك -

 دور هم دورهمي گرفتن . 
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 خنده ام گرفت از حرصي كه تو صداش موج ميزد . 

بعد از سالم و احوال پرسي و تحمل يه مشت چشم دختر روي 

من كه معلوم نبود چه وردي داشتن واسم ميخوندن، روي مبلي 

 كنار سپند نشستم و شروين كنار من نشست . 

 

 

 

 

  

 #پست #بيستم 

 #مادمازل 

تنها تفريحم نگاه كردن به لباس هاي مهمون ها و قيافه هاشون 

 بود . 

 چقدر تنوع !! فقط يه چادر اينجا كم بود ! 

سپند روي دفترش نوشت : من ميرم پيش شهروز . فك كنم بايد 

 با شروين تنها باشي . 

 سرمو آهسته تكون دادم . 

شروين هم داشت با بغل دستيش حرف ميزد . دلم گرفت .. خيليه 

 تو اوج شلوغي، احساس تنهايي كني ! 

يكدفعه كسي كنارم نشست، بوي بدي ميداد ! اين بو رو از صدقه 

 سري سپينود ميشناختم . 
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 صاف نشستم كه صداشو شنيدم : 

 خوبي مادمازل ؟  -

 جوابشو ندادم . حتي نگاش هم نكردم . 

 م تنهام . من -

 بو ميداد ولي احساس نميكردم كه مست باشه . 

 ميدوني چرا بهت گفتم مادمازل ؟  -

 سكوت ... 

 اخه مادمازل يعني تنهايي، يعني در همه حالت تنها باشي .  -

 با تعجب برگشتم بهش نگاه كردم . جذاب بود . 

چيزي كه جذابش كرده بود موهاي نسبتا بورش بود و چشماي 

 .  خاكستريش

 بهم لبخند زد : 

نه ميخوام اسممو بدوني نه ميخوام اسمتو بدونم . خر هم نيستم  -

 كه نفهمم نامزد شروين نيستي . فقط ... هيچي . 

نميخواستم بره . نميدونستم چرا .. يه حس بود كه نميخواستم بره 

 . 

 كاش اسمشو ميگفت ! 

 رفت ... رفت و هوا سرد شد ! 

 مد . مادمازل ... يعني تنهايي !! سردرد يهو به سراغم او

 *** 
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برگشتني تو ماشين سردم بود و اصال حال و حوصله ي درست 

 حسابي نداشتم . 

 سپند برام نوشت : چي شده ؟ 

 بهش لبخند زدم و زير لب گفتم هيچي . 

 شروين از توي آيينه نگام كرد : 

 خانوم مجنون مرسي بابت امشب . لطف كردين .  -

 بازم زير لب گفتم : خواهش ميكنم . 

 حالتون خوبه ؟  -

 بله مرسي .  -

 مطمئنين؟  -

 كالفه بهش نگاه كردم : بلــه ! 

 خودش فهميد كه ديگه نبايد به پرو پاي من بپيچه . 

 شب خوابم نميبرد . هي توي جام مي چرخيدم . 

 صداش توي سرم اكو ميشد . 

سمت بالكن رفتم . بالكن رو  چه آوايي داشت . از جام پاشدم و به

 به اتوبان بود . 

زير لب با خودم شعر مورد عالقه ام رو زير لبم زمزمه مي 

 كردم  : 

 

He shout me down  
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Bang bang  

I hit the ground  

Bang bang  

That awful sound  

Bang bang  

My baby shout me down !  

 

Seasons came and change the time  

When I grow up  

I called him mine  

 

هوا سرد بود . بهمن ماه بود .. آغاز فصل سرد بود .. و 

 مادمازل يعني تنهايي ! 

 

 

 

 #پست #بيست_يكم

 #مادمازل 

 هممون مشغول تميز كردن كف رستوران بوديم  . 
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اين مومني ها باهم يه سري مكالمات بامزه ميكردن كه منو ياد 

 پيرزن ها مينداخت . 

 ماني : ديديش جان من ؟ پسره ي حرومزاده ! 

 شهروز : خب اخه از كجا اينقدر مطمئنيد ؟ 

اهورا : وقتي از ارث محروم شد فهميديم كه زاده ي ماها نيست 

 . 

خودشو چسبونده  شروين با پوزخند گفت : نديدي چجوري ديشب

 بود به دخترا ! 

روهان : منم زياد ازش خوشم نمياد . رها هم يه مدت تو نخش 

 بود .. بهش حالي كردم ! 

ماني : يعني به ماريا گفتم تو غلط بكني با اين پسره حرف بزني 

اصال ! روهان هم كه به رها گفته . بقيه شون هم شكر خدا 

 شوهر دارن . 

مهم شده ؟ بعد از دوازده ماه از آلمان  اميرعلي : چقدر واستون

 اومده بود ديگه ! ديشبم حالشو حتما كرده ! 

 ماني : بله ديگه !!! منم قيافه اونو داشتم شبا حال ميكنم ! 

خنده ام گرفته بود شديد ... رفتم زير يكي از ميز ها و شروع 

 كردم به خنديدن . 

مجبور بودم  تا يه ساعت همينجوري داشتن غيبت ميكردن و منم

 گوش بدم . البته بگم كه خيلي حال ميداد . 

محمد و كسري براي يه كاري رفته بودن اصفهان و من واقعا 

 احساس تنهايي ميكردم . چه ميشه كرد ؟ 
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 عينكم رو با پيشبندم پاك كردم و به چشمم زدم . 

همين كه عينكمو درست كردم و برگشتم اهورا رو ديدم كه به 

 :  من نگاه ميكرد

 سالم خانوم مجنون !  -

 سالم اقاي مومني ! خسته نباشيد .  -

 ممنون شما هم . ميتونيد بيايد دفترم باهاتون كار دارم .  -

 استرس گرفتم . نكنه منو بخوان اخراج كنن ؟ 

پشت سرش راه افتادم سمت دفتر . دوباره همشون توي دفتر 

 جمع شده بودن .

كه نگاه شروين ديگه اون نميدونم چرا ولي احساس ميكردم 

 شكلي غضبناك نيست ! 

روهان با لبخند گفت : خانوم مجنون .. ما قصد داشتيم شما رو 

 ... 

 لعنتي ! چرا بايد االن گوشيش زنگ بزنه ؟ 

فكر كنم پشت تلفن دوست دخترش بود چون هي عزيزم عزيزم 

 ميكرد . 

 قطع كرد و رو به پسرا گفت : رها سالمتون رو رسوند . 

 رو به من كرد : 

داشتم چي ميگفتم ؟ ... اها يادم اومد . ما شما رو نگه ميداريم  -

 خانوم مجنون ! 

 نفس آسوده اي كشيدم : 
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 ولي پستتون ديگه تو آشپزخونه نيست .  -

با تعجب بهش نگاه كردم كه ادامه داد : شما به عنوان مديريت 

 مالي اينجا استخدام ميشيد . 

 بيشتر ؟؟؟ خدا شكرت !  مديريت مالي ؟ حقوق

 تشكري كردم و خواستم كه برم صداي اميرعلي رو شنيدم : 

 خانوم مجنون ؟  -

 برگشتم : 

 بله ؟  -

 ميايد يه بازي باهم بكنيم ؟!!  -

 جـــان ؟؟؟  -

 يه بازي ... بازي فكري !  -

تو سكوت نگاش كردم كه دستشو تو جيبش كرد و گفت : شما 

 مجرديم ؟! فكر ميكنيد، همه ي ما 

 اين ديگه چه نوع بازي فكري اي بود ؟!!

 من ... خب ... اقا شروين كه ميدونم مجردن . بقيه رو ....  -

اي بابا ... خانوم مجنون اصال پايه بازي نيستي . بذار خودم  -

بگم . من زن دارم . ماني و روهان و شهروز مجردن ... اقا 

شروين هم افرين اهورا هم زن داره خانومش هم باردارن ! 

 حدست درست بود !! 

اولش فكر كردم دارن شوخي ميكنن . اما بعد كه ديدم نه !! مثل 

 اينكه جديه با لبخند گفتم : مبارك باشه . 
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 نشد بگم ... منم تنهام . مجرد هم نيستم ... من مادمازلم ! 

واسم مهم نبود ولي احساس ميكنم اينو گفتن كه يه وقت عاشقشون 

 خندي زدم و از اتاق اومدم بيرون . نشم . پوز

االن با خودشون فكر ميكنن خب ... حاال اهورا و اميرعلي از 

 ليست من خط خوردن ! 

بلند خنديدم و توي دلم گفتم : چي درمورد من فكر ميكنيد ؟! 

 اينقدر هم طرز فكر مضخرف ؟! 

 

 

 

 

 

 وم #پست #بيست_د

 #مادمازل 

 زير بارون با چتر زردم داشتم قدم ميزدم . 

امروز دوست داشتم يكم واسه خودم بچرخم ... خريد كنم .. حال 

 كنم . 

دردشونه ام كالفه ام كرده بود اين دو سه روز .. امروز ميشه 

سه ماهي كه دارم پيش مومني ها به عنوان مدير مالي كار ميكنم 

 . 

 روهان و يه سري آشپز توي آشپزخونه مشغول به كارن . 
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ماني و شهروز و شروين هم به عنوان زرويشن هتل كار ميكنن 

 . 

 حدود ده تا خدمتكار داره االن هتل . 

 به كل تغيير كرده و منم به شدت از اين تغيير راضيم . 

چشمم به يه پيرهن واسه سپند افتاد . چهارخونه قرمز قهوه اي 

و به نظرم خيلي تو تنش قشنگ ميشد . سپند هيكل درشتي بود 

نداشت ... هيكلش خوب بود زيادي هم الغر نبود . قدش هم 

 ميشد گفت متوسط . 

قد من ولي كوتاه بود . عينكم رو جا به جا كردم و وارد مغازه 

 شدم . براي سپند لباس رو گرفتم و حساب كردم . 

 لوازم ارايشي بود .  از مغازه كه خارج شدم رو به روش يه

دوست داشتم برم توش و كلي چيز ميز ببينم و كلي چيز هم بخرم 

 . 

 وارد مغازه شدم و همينطور به وسايل داخل توش نگاه كردم . 

 يكي از كاركنانش با لبخند به سمتم اومد : 

 ميتونم كمكتون كنم ؟  -

  يه لحظه به نداي دلم گوش دادم و همونا رو به زبون اوردم :

 من يه لنز طبي ميخواستم با يه سري وسايل و اينجور چيزا .  -

با لبخند به سمت لنز ها راهنماييم كرد ... ماشاهلل چقدر تنوع 

 رنگ ! 
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قيمتشون هم مناسب بود ... رنگ آبيش رو برداشتم و به سمت 

 بقيه ي لوازم رفتم . 

 كلي خريد كرده بودم ... يك لحظه دلم تغيير خواست . 

 بست به سوي آرايشگاهي كه ميشناختم گرفتم . يه در

 به ارايشگر گفتم كه رنگ مو و ابرو و اصالح صورت ميخوام . 

 نزديك دو سه ساعت تو ارايشگاه بودم تازه خلوت بود ! 

بعد ا. اتمام كارش به آينه نگاه كردم . ابروهام كوتاه شده بود و 

اليت هاي صورتم سفيد .. موهام رو رنگ فندوقي روشن با هاي

 قرمز كرده بود . خيلي خوشم اومد از رنگش . 

از ارايشگاه يه راست رفتم سمت هتل ... ساعت كاري هام هم 

 كم شده بود ولي هر روز بايد ميرفتم . 

 وارد هتل شدم . نسبتا شلوغ بود . 

به بچه ها سالم كه ميكردم با تعجب نگام ميكردن ... من، با 

 ون عينك زيادي تغيير كرده بودم ! رنگ موي جديد، با لنز و بد

توي راه سرم زير بود و داشتم زير زيركي اواز ميخوندم كه به 

كسي برخورد كردم . سرمو بردم باال و روهان رو ديدم كه لباس 

 سرآشپز ها رو پوشيده بود و يه پيشبند مشكي تنش بود . 

 با تعجب بهم سالم كرد كه با لبخند گفتم : سالم وقت بخير ! 

 خوبيد خانوم مجنون ؟  -

 مرسي . شما خوبيد ؟  -

 امروز ... اتفاقي افتاده ؟  -
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 خواستم اذيتش كنم : 

 بله !  -

 ميتونم ... بپرسم چي ؟  -

 ابروهامو دادم باال : 

 قراره خواستگار بياد . گفتم يكم مرتب كنم خودمو !  -

 جفت ابروهاش پريد باال . اينم جبران اون سه ماه پيش ! 

كنارش رد شدم و به سمت اتاق رختكن رفتم . لباس هامو  از

 عوض كردم و لباس مخصوص هتل رو پوشيدم . 

 شب ها جاي من محمد يا كسري ميومدن . 

 كسري البته مدير ارتباطات بود . 

*** 

 واقعا امشب خواستگاريتونه ؟  -

 جدي خانوم مجنون ؟  -

 چند سالش هست ؟  -

 كي هست ؟  -

 يبه ؟ آشناس يا غر -

 خوشگله ؟ -

 تك فرزنده ؟  -

 كارش چيه ؟  -

 خونه داره ؟؟ -
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اين سوااليي بود كه مومني ها منو محاصره كرده بودن و هي 

 ميپرسيدن . 

با لبخند گفتم : بله .. خواستگاريمه .. غريبه س . يكي از هم 

 دانشگاهي هامه ! 

 اخم هاي هر چهارتاشون رفت توهم . 

 كنين ماني : بهتره كه دقت 

 شهروز : حاال عجله نكنين ... سني ندارين كه . 

 شروين : ازدواج چيه بابا ؟ 

 روهان : مسخره س . مجردي حالشو ببرين . 

 به شدت خنده م گرفته بود ... مومني هاي بيچاره ! 

 

 

 

 

 [07.12.15 23:06] 

 #پست #بيست_سوم 

 #مادمازل 

 داشتم از تو قهقه ميزدم . 

كار به جايي رسيده بود كه شهروز ميخواست بياد خونه كه مثال 

 من تنها نباشم خدايي نكرده . 
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 چترمو باز كردم و راه افتادم .

بعد از دو سه تا خيابون يه ماشين برام بوق ميزد . برگشتم تا 

 بهش يه فحش ابدار بدم كه ديدم ماني و روهانن . 

كردم كه ماني گفت : خانوم مجنون بيايد سوار شيد  سالم بهشون

 داره بارون مياد . 

 نه مرسي ... من عاشق قدم زدن تو هواي بارونيم.  -

روهان سرشو از پنجره بيرون اورد و داد زد : منم همينطور 

 خانوم مجنون . 

 با خنده گفتم : مشخصه . 

 نيشش تا بناگوش باز شد . 

ين بارون تا يك هفته هستش حاال ... ماني هم با لبخند گفت : ا

 شماهم امشب عجله داريد زشته دير و خيس برسيد . 

ديدم هي دارن اصرار ميكنن سوار شدم . چترمو بستم  و يه 

 گوشه گذاشتم . 

يكم كه دقت كردم ديدم سمت خونه نميريم . ترس برم داشت . با 

 تپه تپه گفتم : ك..كجا مي..ريد ؟ 

: خانوم مجنون شما كه نميخوايد خدايي نكرده ماني با لبخند گفت 

شوهر كنين ؟ شوهر اصال مايه ي عذابه .. پوستتون هم چروك 

 ميشه . 

روهان ادامه داد : دوست ندارين كه بوي قرمه قيمه بگيرين ؟ 

پياز داغ خورد كنين اشكتون در بياد ؟ خونه تمييز كنيد ارتروز 

 بگيريد ؟! 
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 ! عجبااا !!! خدايا غلط كردم 

 با لبخند ماسيده گفتم : حاال كجا ميرين ؟ 

 ماني : خونه ما ! 

 يا ابوالسعيد ابولخير !! 

 جــــان ؟؟؟؟؟؟  -

 خو نه ي ما .  -

 مرسي ممنون من پياده ميشم .  -

روهان برگشت رو به من كرد و گفت : خانوم مجنون بخدا ما 

كاري نميكنيم . ناموس سرمون ميشه . به سپند هم گفتم اوكي داد 

 . حتي گفتم بياد اونجا ... يه دورهميه ديگه . 

اي كوفت و دورهمي . من كي تا حاال اينقدر با شما صميمي شدم 

 كه پاشم بيام دورهمي؟! 

من داراباد بود . ريچ كيدز اف تهران خونشون از شانس شيك 

 ديگ !! چه ميشه كرد . 

دم عمارت باشكوهشون پارك كرد و پياده شديم . وارد خونه كه 

شدم دهنم باز موند . يه خونه ي دوبلكس ... ظرف ها و مبل ها 

و همه چي اصال يه جوري بود . حالمو بد كرده بود ! چقدر 

 تجمل . 

 چقدر دير كردي ماني ؟  -

گام به باالي راه پله ها خورد . يه دختر كه داشت با چندشي ن

 نگام ميكرد و يه گربه تو دستاش بود و داشت نازش ميكرد . 
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ماني گفت : ترافيك بود ماري ... يه ذره بارون بياد تهران 

 ترافيك ميشه ديگه ! 

 دختره يا همون ماري گفت : اين ديگه كيه اورديش ؟ 

م كرد : مودب باش ماريا ! بابا كجاست بهم برخورد ... ماني اخ

 ؟ 

 كجا باشه ؟! خونه عمو داريوش .  -

روهان هم وارد شد و سالم كرد . احساس كردم چشماي ماريا 

برق زد . بهش سالم كردم كه بدون اعتنا به من از كنارم رد شد 

 و به سمت روهان رفت . 

اس هام دلم گرفت ... تازه من امروز كلي خوشگل كرده بودم ! لب

 خوب بود ... تميز بود ! 

بعد از چهل و پنج دقيقه كل سالن پر شد . ماني و خواهرش 

ماريا يه گوشه بودن . روهان و رها و رعنا هم يه گوشه ي 

 ديگه . 

سپند هم با شهروز اومده بود . شروين يه گوشه با خواهر و 

 شوهر خواهرش صحبت ميكرد . 

 پچ ميكردن . زن هاي اميرعلي و اهورا باهم پچ 

بازم احساس تنهايي ميكردم. هر چند خواهر كوچيكه ي اهورا و 

 اميرعلي داشت باهام بازي ميكرد . 

 يكهو همه جا سكوت شد . 

برگشتم ببينم چي شده كه ديدمش .. همون تنهاي مستي كه سه ماه 

 پيش گمنام اومد و گمنام رفت . 
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ستين كوتاه، يه پيرهن مردونه پوشيده بود و زيرش يه بلوز ا

دستاشو توي جيباش كرده بود و استين هاشو تا كرده بود . 

موهاش شلخته بود و توي يه گوشش هندزفري بود . ادامس 

 ميجويد و به هيچكس نگاه نكرد . 

 به سمت مبل ها اومد و خودشو رو روي يكدومشون ول داد . 

 ماني با پوزخند گفت : سالم پسر عمه ! حال احوال ؟ 

 ن انداخت تو گوشم : خوب توپ . صداش طني

روهان : بيرون سرد بود ؟ نه ؟ سرما نخوري حاال .. كسي 

 نيست مواظبت باشه . 

يه نگاه خنثي به همه كرد و رو من كمي مكث كرد . گوشه ي 

 لبش باال رفت فقط واسه ي بيست پنج صدم ثانيه . 

 صدا ها اوج گرفت .. من صدايي رو نميشنيدم . 

يكدفعه دستم كشيده شد و مجبور شدم دل بكنم از نگاه كردنش ... 

برگشتم و با بي حواسي به شرويني كه اخم وحشتناكي كرده بود 

 نگاه كردم . 

 بالخره حواسم سر جاش اومد : 

 بله ؟!  -

از الي دندون هاي كليد شدش غريد : اون حروم زاده چي داره 

 بهش زل زدي ؟ هان ؟ باتوام سپيدار ! 

 اولين بار بود اسممو ... صدا ميزد . 

 چشماي مشكيش برق ميزد . زيادي ستاره داشت . 
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 هيچي ... فاميلتونه ؟  -

 حضور كسي رو پشتم احساس كردم : 

 چقدر دستشو محكم گرفتي پسر دايي ! اروم تر !!!  -

 شروين غريد : 

 خفه شو دانيار .  -

 كشيد بيرون . سپند به سمتم اومد و منو از بين اون دوتا 

 صحنه ي نبرد بود . 

 پس اسم مست تنها، دانيار بود ! 

 دانيار ادامسشو باد كرد و تركوند : 

 اروم تر ... جووني بخدا !  -

شروين يقه ي دانيار رو توي دستاش گرفت و گفت : حروم زاده 

ي عوضي . چي ميخواي ديگه ؟؟؟ حتما اومدي اينجا مفت 

 خوري ؟!!! هاااان ؟؟؟ 

دادي كه شروين زد چهارستون بدنم لرزيد . نفس هيچكس با 

 بيرون نميومد . 

 خواهر شروين به سمت من اومد

 

 [07.12.15 23:06] 

 و با مهربوني گفت : عزيزم اين چيزا عاديه ... نترسيدي كه ؟ 

 همون موقع صداي درگوشي بدي اومد . 
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 روين : سريع برگشتم ديدم دانيار زده تو گوش ش

زدم كه بدوني حداقل ده سالي ازت بزرگترم! چيزي كه بهروز  -

 به شما ها ياد نداده ادب با بزرگتره . 

 بعد برگشت و بهم زل زد : 

ببخش مادمازل ... اين خاندان يه خورده بي ادبن . احوال شما  -

 ؟ 

 منو يادش بود ؟! 

تا شروين خواست به سمت دانيار حمله كنه دانيار دوباره زد تو 

 گوشش . 

 من حالم از اين در گوشي ها بهم ميخورد ! 

 اروم گفتم : بسه . 

شروين مشت ميزد و دانيار هم جوابشو ميداد . داشتم ميلرزيدم 

 ... 

 دويدم سمتشون و دست دور بازوي شروين كردم ... 

 ون رو نميگرفت . برام جالب بود هيچكس جلوش

 انگاري حال ميكردن از كتك خوردن دانيار !

 دم گوش شروين با التماس گفتم : شروين بس كن . 

بدون توجه به من با لگد رفت تو شكم دانيار . جيغ خفيفي زدم 

 ... دانيار با دهن خوني روي زمين افتاده بود . 

  تا شروين خواست بره سمتش دويدم و رو به روش وايسادم .

 من از اين لحظه ها خاطره ي خوش نداشتم . 
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 داد زدم ... بلند : 

بسه ! بس كنين ... حداقل حرمت هم ديگه رو نگه دارين !!!  -

 ازت بزرگتره اقاي مومني . 

 شروين عصباني شد : 

 اين كثافت چي داره كه ازش دفاع ميكني ؟؟؟؟؟؟؟  -

 منم بلندتر داد زدم : ادمــه ! 

 كردن يك لحظه ! همه مبهوت نگام 

يكم نفس عميق كشيدم و رو به سپند گفتم : كمكش كن ببريمش 

 بيرون از اين خونه . 

 سپند زير دوش دانيار رو گرفت . 

رو به همشون كردم و گفتم : بعضي ها هستن كه فقط ادبشون به 

پول و منالشونه ... دست كمكشون با منته ... دست كمكشون 

بعضي ها هستن كه نگاهشون طوري  بستگي به لباس ادما داره .

منت باره ... طوري لجن باره ! كه كفاره ميدي تا بهت نگاه كنن 

 ! 

 همشون بهم نگاه كردن . شروين زمرمه كرد : سپيدار ... من ... 

 پريدم وسط حرفش : خانم مجنون ! اقاي مومني ! 

 كيفم رو برداشتم و از خونه زدم بيرون . 

نشسته بود و دانيار صندلي عقب بود .  ٢٠٦سپند پشت يه ماشين 

سريع سوار شدم و رو به سپند گفتم : داداش برو يه درمانگاهي 

 چيزي .. 
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 تا خواست سپند راه بيافته دانيار گفت : نه ! نرو . 

با كالفگي گفتم : اين همه كتك خوردين .. انتظار دارين سالم 

 باشين ؟! 

انسان ديدم امشب . رو حالم خيلي خوبه .. بعد از عمري .. يه  -

 هوام ! 

بهش عميق نگاه كردم . چي پشت اين ادم بود كه نميتونستم 

 خودمو كنترل كنم؟ دانيار ... چي هستي تو ؟!!! 

 

 

 

 [08.12.15 15:19] 

 #پست #بيست_چهارم 

 #مادمازل 

من نميتونم اين ... حال شما رو درك كنم . سپند برو درمونگاه  -

 . 

 دوباره از همون لبخند هاي نا پايدارش زد . 

 بارون تند تند به شيشه هاي ماشين ميزد . 

 هيچ حرفي نميزد .. مثل پسر دايي هاش نبود. فرق داشت ! 

 دم يه درمونگاه سپند نگه داشت . 

ده بشه و تا خود درمانگاه كمكش كرد اروم به دانيار كمك كرد پيا

 . 
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 چقدر شروين بد زده بودتش ! 

بردنش اورژانس و بعد از نيم ساعت دكترش اومد . رو به ما 

 وايساد : 

 همراهش هستيد ؟  -

 بله . حالش خوبه ؟  -

خيلي شانس اورده ... يكم ديگه عمق پيدا ميكرد خونريزي  -

فت ديده كه با چندتا داخلي ميكرد . يكي از دنده هاش هم كو

 قرص خوب ميشه . 

 سرمو تكون دادم كه قرص ها رو نوشت و داد به سپند . 

 از دست سپند گرفتم و رفتم دارو هاش رو گرفتم . 

رفتم تو اتاقش ديدم دوباره هندزفريش تو گوششه و بيخيال داره 

 سر تكون ميده . 

 يه سرم بهش وصل بود . 

 ببخشيد اقاي ..  -

 كرد :  اروم زمزمه

 پاكزاد .  -

 سرمو تكون دادم : 

بله .. آقاي پاكزاد . ما ايشاهلل بعد از تموم شدن سرمتون  -

 ميبريمتون خونه تون . 

 چشماشو باز كرد : 

 خونه ؟ نه مرسي . زنگ ميزنم يكي از دوستانم مياد ميبرتم .  -
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 سپند گوشيش رو در اورد و يه چيزي تايپ كرد . 

جلوي دانيار گرفت و دانيار زمزمه كرد : ما كه بيكاريم اينجا هم 

 خلوته . ميبريمت ديگه . 

 يكم به سپند نگاه كرد ... به برادرم ... برادر اللم ! 

 دوباره لبخند زد و سريع محوش كرد : 

 هر چي تو بگي .  -

سپند هم لبخند بهش زد . نپرسيد چرا سپندم حرف نزد ! واقعا 

 د !!! مومني نبو

 سپند برام اس ام اس زد : موهات خوشگل شده . 

 مگه دفترچه ت رو نياوردي ؟  -

 سرشو به نشونه ي نه باال برد . 

 تموم نشده كه ؟  -

 دوباره گفت نه . 

موهام خوب شده ؟! واي چشمام از كاسه در اومد . چه چيز  -

 مضخرفيه اين لنز . 

وردم . دستمو به در و برگشتم و پشت به اون دوتا لنز هامو در ا

ديوار گرفتم تا به سپند رسيدم . يه فكري هم بايد به حال اين 

 چشمام ميكردم . 

 شونه ي سپند رو گرفتم .. چقدر شونه هاش يهويي پهن شد !! 

موهاش چرا اين رنگي شد ؟؟؟ وا جلل الخالق ! از كي تا حاال 

 رنگ چشماش روشن شده ؟!! 
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 ون اشتباه گرفتيد ! خانوم ... من و با برادرت -

واي خاك عالم !!! شونه هاي دانيار رو گرفته بودم . سريع 

 دستمو پس كشيدم : 

 واي خاك عالم ... ببخشيد . درست نميبينم .  -

 مشخصه !  -

 پسره ي مسخره ! خب حاال يه اشتباه شده ديگه . 

 اه ... ببينم اينم ميتونه گند بزنه به حاله من ؟!! 

رمش تموم شد، سپند كمكش كرد و باهم برديمش بعد از اينكه س

 دوباره تو ماشين . 

توي ماشين به سپند گفتم كه ضبط ماشينش رو روشن بكنه . حالم 

 از اين سكوت بهم ميخورد . 

 گوشيم يكدفعه زنگ خورد . 

 گوشيمو از توي كيفم در اوردم "شروين مومني" ! 

 اي بابا .. اين ديگه چي ميخواد از من ؟ 

 د داشتم جواب بدم يا نه .. اخر سر برداشتم : تردي

 الو ؟  -

 سپيدار ..  -

 آقاي مومني ... خانوم مجنون !  -

 بلند غريد : من هر چي دوست داشته باشم صدات ميكنم . 

 عصباني شدم : 
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 من وقتمو واسه ي شما تلف نميكنم . خداحافظ  -

 گوشي رو قطع كردم . 

 دوباره گوشيم زنگ زد . خودش بود . 

 رد تماس زدم ... هي زنگ زد بالخره برداشتم : 

 ببين سپيدار خانوم مجنون ... من االن اعصاب ندارم .. -

 وسط حرفش پريدم : 

 چه تفاهمي ! منم ندارم !!!  -

يكدفعه صداي دادش كل ماشين رو برداشت : ِد لعنتـي 

 كـــجـــايـــي ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ 

صداي دادش بغض گلومو گرفت . صداي محسن چاوشي  از

 توي ماشين پيچيد ...

 

 زردو زمستونه سردو زييپا هي

 زخم قشنگو هيزندونه تنگو  هي

 حصرو هيبيجمعه عصرو غر غم

 یگذاشت نميسوالو تو س ايدن هي

 غروبو ايدن هيدروغو  یجهان

 غويت هيزيت هي قويدرد عم هي

 ضويآه غل هي ضويقلب مر هي

 یگذاشت نميمحالو تو س ايند هي
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 يیکجا قايدق يیکجا قميرف

 يیمن کجا یمن تو ب یتو ب يیکجا

 

توي چشمام جمع شد . با صداي لرزون گفتم : تا حاال ... تا  اشك

 حاال فكر نميكردم .. عصبانيتت بخواد مشت بشه، فحش بشه ! 

 قطع كردم . يكدفعه يه دستمال جلوي روم ضاهر شد .  سريع

 ديدم كه دانيار خنثي برام يه دستمال در اورده .  برگشتم

 لبخند زدم . با لبخند هاي ناپايدارش جوابمو داد .  بهش

 احساسي داشتم .  يه

ميكردم وقتشه كه از شروين دوري كنم .. من .. همچين  احساس

 آدمي رو نميخواستم . بايد همون دختر سه ماه پيش بشم . 

 من كسي رو نميخواستم !  اصال

 

 

 

 [08.12.15 21:12] 

 #پست #بيست_پنجم 

 #مادمازل 

ام اس ها و زنگ هاي مكرر شروين . نگاه هاي نگران سپند  اس

 .. بيخيالي دانيار ! همشون داشت كارد ميزد به استخونم . 
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 كتفم فغانمو بريده بود .  درد

اروم گفت : داداش  گاز ميگرفتم كه صدام در نياد . دانيار لبمو

 من اينجا پياده ميشم . 

 به كوچه افتاد . سپند پيچيد اونجا .  نگامون

 يه خونه اي نگه داشت .  دم

هر موقع كه دلت خواست ماشين رو بيار تحويل بده . من بهش  -

 نيازي ندارم . 

 برگشتم :  سريع

 آقاي پاكزاد ... كسي هست پيشتون بمونه ؟  -

 من نزديك كرد :  به پشتي صندلي سرشو

 نه! كسي نيست ... مهمم نيست !  -

 خواستم حرفي بزنم سريع پياده شد و به سمت خونه رفت .  تا

واسم تو گوشيش نوشت : من كه رفتم ديدم يه سري زخم و  سپند

جاي رد چاقو رو بدنشه . احساس همدردي باهاش ميكنم . خودت 

 ميدوني چي ميگم ! 

يك ساعت بعد توي رخت خوابم  رو جا به جا كردم و عينكم

 دراز كشيده بودم . 

 نميبرد . درد داشتم !  خوابم

 رو هم گذاشتم ..  چشمامو

 *** 

 مسعود .. دخترت چرا لباس قرمز پوشيده ؟  -
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 االن حسابشو ميرسم ملوك .  -

هم پشت سرهم ميخورد بهم ... پشتمو كرد .. لباسمو پاره  سيلي

 كرد . لباس خوشگل قرمزم ! 

 درد ميكرد ... درد داشتم !  كتفم

 *** 

 با صداي اهن االتي محله بيدار شدم .  صبح

 تهوع داشتم . سردرد امانمو بريده بود .  حالت

 هنوز خواب بود .  سپند

 اماده شدم و به سمت هتل رفتم .  سريع

 حالي نزار وارد شدم . به هيچكدومشون سالم نكردم .  با

 بود . پشت سرم راه افتاده  شروين

صداي قدم هاش هم تن و بدنم رو ميلرزوند . اگه بزنه ؟!  حتي

 اگه اون هم بخواد كه بزنه چي ؟!!! 

 كجا بودي ؟ ديشب كجا گذاشتي رفتي ؟  -

 ندادم .  جوابشو

 با توام ! سپيدار !!!  -

 ...  سكوت

 اون روي سگ منو باال نياراااا !!!  -

 به من دست نزن !!! گرفت كه هلش دادم و داد زدم :  بازومو

 تعجب بهم نگاه كرد . ميلرزيدم !  با
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حالم داره ازت بهم ميخوره ! كمتر تو ديد من باش اقاي شروين  -

 مومني ! 

 سپيدار !!!!  -

صد دفعه گفتم خانوم مجنون . شما حق نداري هر چي دلت  -

 ميخواد به من بگي ! 

ي جلوي محكم گرفت و توي صورتم غريد : تو نميتون بازوهامو

من اينجوري وايستي حرف بزني !!! منم هر چي بخوام صدات 

ميكنم ... اگه تو بخواي ميرم ولي سپيدار ... به دانيار نزديك 

نشو ! اون سالم نيست ! اون دختر بازه ... دائم الخمره ... 

 ديوونه س ! كار دستت ميده ! 

هامو از دستش كشيدم بيرون و توي صورتش غريدم : من  بازو

اري ندارم چيكارس ... فقط ميدونم ... اونم آدمه ! اونم جون ك

داره ! نفس ميكشه ! زندگي ميكنه ! حالم از حركت ديشبتون بهم 

 ميخوره !!! همتون نشستيد تخمه به دست نگاه ميكنين ؟! 

 اونم منو زد ...  -

اين بهونه ها رو واسه ي من نيار ! ديشب يادمه گفت يه ده  -

 !! حساب كني بزرگترينتونه !!! سالي بزرگتره !

 سكوت بهم نگاه كرد .  توي

تر و هر چه سريع كه امكان داشت ازش دور شدم . از  سريع

 همشون دور شدم . 

 بودم .. درد داشتم ! نگران دانيار .. حالش خوبه االن ؟  نگران

 تكون دادم .. چرا بايد واسه ي من مهم باشه ؟  سرمو
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ممكنه كه مهم باشه ولي در حد يه انسان .. اونم همنوع منه  خب

 ديگه بالخره !!! 

اعصابم بهم ريخته بود كه دو سه باري توي روز خون  اينقدر

 دماغ شدم . 

 حال خوبي نبود و پسرا اينو فهميده بودن !  حالم

ميز نشسته بودم و با گوشيم بازي ميكردم كه سايه ي يه  پشت

 نفر روي سرم افتاد . سرمو اوردم باال ديدم شهروزه . 

 حالتون خوبه خانوم مجنون ؟  -

 جون و اروم تشكر كردم .  بي

 ميخوايد واستون آب قند بيارم ؟  -

به پيشونيم كشيدم و چشمامو بستم . با كالفگي گفتم : خير،  دستي

 نم از لطفتون ! ممنو

 روي ميز گذاشت :  ارنجشو

بابت ديدن همچين صحنه اي اونم ديشب متاسفم ! من نبودم  -

 اون لحظه .. اگه بودم شايد .. 

 قطع كردم :  حرفشو

 شايد شما هم بيشتر ميزدينش نه ؟  -

تو چشماش نگاه كردم . چشماش برق زد : از تو حفاظت  صاف

 ميكردم !!! 

 م !! بهش نگاه كرد مات
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 [08.12.15 22:59] 

 #پست #بيست_ششم 

 #مادمازل 

 حرفي بزنم . همينطور مات نگاش ميكردم .  نميتونستم

سپيدار .. اونجوري نگام نكن . سخته ببينم اذيت ميشي . از  -

 پسرا شنيدم ديشب جدا اذيت شدي ! 

 زمزمه كردم : بس كن ..  مبهوت

 سا .. ميخوام حرفمو بزنم .. نه واي -

 بسه !  -

 داد زد : سپيـــدار !  يكدفعه

از سر جام بلند شدم . جلوي همه دويدم ... توي راهرو ها  سريع

 مي دويدم . حالم بد بود . 

 به دستشويي توي راهرو رسيدم و درو بستم . عق زدم ..  سريع

ي خاطراتمو .. همه ي درد هامو .. همه ي داشته ها و  همه

 نداشته هامو. 

 ميكردم و عق ميزدم ... ناله ميكردم و عق ميزدم .  گريه

 نبودم .  خوب
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شهروز از پشت در ميومد . كاش بره .. كاش همشون  صداي

 برن ! برن گمشن . 

رو قفل كردم و روي زمين سرد و نسبتا كثيف دستشويي  در

  نشستم .

به ديوار تكيه دادم . درد داشتم .. هميشه درد داشتم .. منم  سرمو

مثل دانيار زخم داشتم .. بدجوري زخم داشتم . به منم ميگفتن 

حروم زاده .. به منم فحش ميدادن . منم ميزدن ... منم دار 

 ميزدن ! 

 توي روم نگاه ميكردن .. بهم دروغ ميگفتن .  اينجوري

دن ... ولي اخه ... من فكر ميكردم همه ي منم اين كارا رو كر با

اينا فقط واسه ي يه دوره از زندگيه ... فكر نميكردم بخواد بازم 

 تكرار بشه . 

 همهمه از پشت در ميومد .  صداي

 سكوت بشه اينجا .. هيچكس نياد !  كاش

 نشد كه بشه .. در شكسته شد .  ولي

فه بود . وارد شد ... موهاش پريشون بود، نگاهش كال روهان

 منو ديد .. حالمو ديد . 

تو سرش و دويد سمتم .. تا خواست دست بهم بزنه دستشو  زد

 پس زدم . از جام با بدبختي بلند شدم . 

 سپيدار ... ديوونه بذار كمكت كنم !  -

 و بي جون گفتم : نميخواد ... زنگ بزن بياد ..  اروم
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 ميگفتم ... حالم خوش نبود !  هزيون

 بياد ؟ سپند ؟ كي ؟ كي  -

 دستشويي بيرون اومدم . همه ي پسرا دوره ام كردن .  از

 زمين سر خوردم :  روي

 بگو خود خودش بياد .  -

 كالفه گفت : خب بگو كي ؟  روهان

لبخند بي جوني گفتم : ميشه .. بگي همون مست تنهاي  با

 هميشگي بياد پيشم ... اونم .. مثل من درد داره ! 

 و چيزي رو احساس نكردم .  سياهي رفت چشمام

احساس بوي بدي زير بينيم چشمامو باز كردم . يكي سريع  با

منو توي بغلش گرفت . سپند بود ! محكم بغلش كردم و گفتم : 

 باشه ... باشه خوبم . 

نگاهم ميكرد . ميدونست .. اون كه بهتر از همه  نگران

 ميدونست ! 

 گاه ميكردن . هر كدوم از يه گوشه ي اتاق به من ن پسرا

روي تخت بلند شدم و تشكر كردم و تا خواستم برم شروين  از

دستمو گرفت . بهش نگاه كردم كه دستي دست شروين رو از من 

 جدا كرد . سپند بود ! 

كرده بود .. كاش صدا داشت .. داد ميزد ... يكم از غم هام  اخم

 كم ميشد . 
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سرشو انداخت زير . سپند دستمو كشيد و منو با خودش  شروين

 برد . 

 دانيار هنوز دستش بود .  ماشين

 كي ماشينو ميدي ؟  -

 رو نشون داد . يعني سه روز ديگه .  ٣دستش عدد  با

 قبلش ببرش كارواش تميز بهش تحويل بده .  -

 تكون داد .  سرشو

 سپند ؟ -

 نيم نگاهي انداخت :  بهم

يكني حال منو ؟ من حالم بده ... اونم حالش بد بود ! تو باور م -

كاش ميتونستم كمكش كنم .. نكنه اونم مثل من بشه ؟! خيلي 

درگيرم ... سپند .. خيلي خوبه كه االن نميتوني حرف بزني . 

اگه ميتونستي ... االن سرم داد ميزدي .. دعوام ميكردي ! ولي 

 من اين سكوت رو دوست دارم . 

 گرفت :  محكم دستمو

ميدونم ... سعي ميكنم بهش فكر نكنم . اما تو خودت بودي ..  -

ديدي، هم شيش سال پيشو ... هم شب پيش رو ! مگه ميشه ؟ 

 همه چيز دوباره تكرار بشه ؟ 

گلومو گرفت . مگه ميشه ؟! دانيار پاكزاد، سپيدار مجنون  بغض

 بشه ؟! 

*** 
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نم . خودمو غرق از يك هفته سعي كردم حال خودمو بهتر ك بعد

تو كار كردم . حتي رفتم كالس نوشتم يكم روحيه ام عوض بشه 

 . نبايد ميزاشتم مثل چند سال پيش بشم . 

 از كالس برگشته بودم . كالس عكاسي .  تازه

 ميرفتم جمهوري تا يه دوربين بگيرم و چندتا لنز تهيه كنم .  بايد

 پشتيم رو درست كردم و رفتم سوار اتوبوس ها شدم .  كوله

رو در اوردم و راديوي گوشيم رو روشن كردم . روي  گوشيم

 راديو پيام گذاشتم و گذاشتم يكم با آهنگ هاي كالسيك اروم بشم . 

كه سليقه ام توي موسيقي عجيب بود ولي واسه ي ارامش  درسته

 هميشه سراغ موسيقي هاي كالسيك ميرفتم . 

 نامزد كرده بود . با يكي كه همسن خودش بود .  ماهنوش

 خوشحال بودم ... ميتونست خوشبخت بشه .  واسش

 چي ؟؟؟  من

 خوشبخت بودم ؟!  من

 !  نميدونم

... ميخوام كه خوشبخت باشم . اولين عنصر خوشبختي كه  يعني

 يه فرد بهش نگاه ميكنه خانواده اشه ! 

؟ به سپند و زبون بي زبونيش ؟ سپهر و قبر سنگش نگاه كنم  به

به سپينود و وضعيت قرمزش ؟ به پدرم ؟ به مادرم كه االن با 

 شوهر انگليسيش داره حال ميكنه و اصال هم يادي از ما نميكنه ؟ 
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كردم به خوشبختي فكر نكنم . شايد اينجوري خوشبخت تر  سعي

 بودم ! 

همينجوري  از اينكه يه پول هنگفتي واسه لنز و دوربين دادم بعد

واسه خودم تو خيابون قدم ميزدم كه واسم اس ام اس اومد . از 

شروين بود ... بازش كردم و با ديدن پيامش وسط خيابون 

مبهوت وايسادم : بامن دوست ميشي سپيدار ؟ دوست دخترم 

 ميشي ؟؟؟؟؟

 

 [09.12.15 20:44] 

 #پست #بيست_هفتم 

 #مادمازل 

مردك چي بلغور كرد االن ؟؟؟ يك لحظه اونقدر بهم فشار  اين

وارد شد كه سردرد گرفتم ! نه مثل اينكه عقب نشيني ديگه دوره 

 ش تموم شده ! 

 مومني ... دارم برات .  شروين

 يه دربست گرفتم به سوي هتل .  سريع

راه تمام گوشت و پوست هاي انگشت هامو كندم و فكر  توي

 ميكردم و بازم فكر ميكردم . ميكردم ... هي فكر 

 بگم ؟ با چي شروع كنم ؟  چي

 ؟  استعفا

 ! بيكار ميشم !!! خرج دو نفرو دارم ميدم !  نه
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 بگم از اين شوخيا نكن ؟ بچه گونه نيست؟!  بهش

 هيچ نتيجه اي نرسيدم ولي به هتل رسيدم .  به

 رو حساب كردم و پياده شدم .  كرايه

 در رو با شدت باز كردم . سمت ورودي هتل دويدم و  به

 تو البي نبود .  شروين

 سمت ماني :  رفتم

 شروين كجاست ؟!  -

 تعجب گفت : شروين ؟؟؟  با

 گفتم : كجاست ؟  كالفه

 نميدونم ... فكر كنم رستورانه .. چي ...  -

 حرفش تموم بشه و سريع دويدم سمت پله ها .  نذاشتم

 ن مومني كار داشتم . نفس نفس افتاده بودم ! ولي من با اي به

رستوران بود .. سر يه ميز نشسته بود و كتاب "بيشعوري"  توي

 رو ميخوند ! بيشعور رو نگاه ! حقا كه بايد بخونه اون كتابو . 

 عصبانيت صندلي جلوشو كشيد و تلپي نشستم .  با

 اورد پايين و با ديدن من دوباره و سريع برد باال :  كتابو

 جنون ! به ! سالم خانوم م -

 عصبانيت غريدم :  با

 كوفت و سالم ... اين اس ام اس چي بود تو بلغور كردي ؟؟؟؟  -

 اورد پايين :  كتابو
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 اشتباه سند شد !  -

 پوزخند گفتم : سپيدارش هم اشتباه شد ؟؟؟  با

 گرد شد زير لب طوري كه من نشونم گفت :  چشماش

 مگه سپيدار نوشتم توش ؟  -

ببين ... من كاري ندارم به اين خزعبالت ... اين كار امروزت  -

رو فراموش نميكنم ! من به عنوان تنها زني ام كه توي اينجا 

داره كار ميكنه ! هميشه يه حس بي امني تو من وجود داره ولي 

من ! به شما اعتماد كردم . فكر نميكردم بعد از سه ماه 

 كنيد ...  موسچهارتاتون بي افتيد دنبال من موس 

 حرفاتون تموم شد ؟  -

 مند نگاش كردم :  گله

 نترسيد خانوم مجنون .. اينجا ...  -

 به جلو خم شد :  يكم

 هيچ كس ...  -

 برق زد .. ستاره هاي لعنتي وحشتناك قشنگش !  چشماش

 به جز من،  -

 به جلو خو شد .. چشماش هيپنوتيز كرد منو !  بيشتر

 خواهان ِ ..  -

 س هاش به صورتم ميخورد .. حالمو دگرگون كرد .. نف هرم

 تو نيست !  -
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 جمله ي اخرش و تكميل جمله ش چشمام گرد شد .  با

 سپيدار مجنون ..  -

 عقب و دست به سينه نشست ..  برگشت

 من از تو خوشم اومده !  -

 تعجب بهش نگاه كردم ! اين چي گفت ؟  با

 ب..بل..ه ؟  -

 مده ازت . لكنت نگير .. خوشم او -

 تو صورتم خم شد : دوباره

 واسم جالبي ! دوست دارم بگيرمت .. همش بخونمت!!!  -

 *** 

 ماه گذشته بود ..  دو

 چيز جالبي نبود .. من و شروين جن و بسم هللا بوديم .  هيچ

 تعقيب و من گريز ! ولي امروز بالخره مچمو گرفت ..  اون

نگاه ميكردم كه سايه اي روم  ٢٠٣به حساب هاي اتاق  داشتم

 افتاد . 

جا به جا كردم و سرمو باال بردم . با ديدنش يه لحظه  عينكمو

 قلبم نزد ! شروين مومني !!! 

 اخم نگاهم ميكرد .. مثل اوال !  با

به به ... تو اسمونا دنبالت بوديم .. پشت مانيتور پيدات كرديم  -

 ؟! 
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 ردم : نگاهش ك كالفه

 سالم اقاي مومني !  -

 روي ميز كوبيد :  دستاشو

 اومدم يه سوال ازت بپرسم ..  -

 بودم .. ولي سعي كردم نشون ندم .  ترسيده

 سپيدار مجنون ... من رو پنج ماهه ميشناسي !  -

 مشت شد :  دستاش

ولي تاثيري كه دانيار تو دو روز روت گذاشته نه تنها من،  -

 م از ما روت نذاشته ! بلكه هيچكس ديگه ه

 دردش دانيار بود .  پس

 زدم :  پوزخند

 ميدوني چرا ؟  -

 نگام كرد ... منتظر جواب بود .  پرسشي

 چون بالخره بعد از مدت ها يه ادم ديدم !  -

ميز مبهوت جدا شد ... اره .. منم دوست دارم دانيار پاكزاد  از

 رو بگيرم، روز ها بخونمش . 

 تابي هست، كه من هستم !!! دانيار همون ك چون
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 [10.12.15 12:06] 

 #پست #بيست_هشتم 

 #مادمازل 

 هفته اي بود كه شروين از دستم شكار بود . خسته شده بودم !  يك

جا ميرفتم هر كار ميكردم اونم بود . روزي صد بار ميگفتم  هر

 نه و اون باز هم اصرار ميكرد . 

داشتم كم كم سست ميشدم . فكر كنم به بقيه ي پسرا گفته  ديگه

 بود چون هيچكدوم نزديكم نميشدن ! 

ماهنوش ميخواست بياد منو ببره تفريح مثال .. خبر داشت  امروز

 . 

 حال خراب و كالفه ي اين روزهام .  از

 رو عوض كردم و شالمو روي سرم انداختم .  مانتوم

 م بيرون . به سر و صورتم زدم و رفت ابي

دم در وايساده بود . واسش دست تكون دادم و رفتم  ماهنوش

 سمتش . 

 بغل كردم . دم گوشم گفت : اون عصبيه شروينه ؟  همو

 اره .  -

 تو سرم :  زد

خاك تو سرت كنن ! به اين خوبي !!! من بودم جات تا حاال  -

 صد بار ميگفتم اره . 

 ريم سيزده به در . برو بابا . ما رو باش با كي داريم مي -
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 بيرون و من سوار ماشينش شدم .  رفتيم

 افتاد و كمي از هتل دور شد .  راه

 حاال كجا ميخواي منو ببري ؟  -

 سمتم و چشماش برق زد :  برگشت

 داريم ميريم خريد !!!!  -

 نه !  واي

 با ماهنوش يعني پنج ساعت پياده روي .  خريد

 شو بگيرم . داشتم يه فكري ميكردم كه جلو سريع

 ماهنوش ..  -

 هوم ؟  -

بريم ارايشگاه مهسا ؟ اين رنگ موهام بد شده . يه رنگ بزارم  -

روش .. ابروهامم بده درست كنن . بعدش بريم اون سالن تاتو 

 بود كه ميرفتي .. كار دارم اونجا . 

تكون داد .. اين تاتو چي بود من گفتم ديگه ؟؟؟ البته خودم  سرشو

 ا ولي خب ... دوست داشتماا

 شلوغ بود . يك ساعت تو نوبت بودم .  ارايشگاه

تميز كرد، موهامم يكم نگاه كرد و گفت : خودت  ابروهامو

 نميدوني چه رنگي دوست داري؟ 

 نميدونم .. ولي بلوندش نكن .  -
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نه بلوند زيادم بهت نمياد . ميخوام يه مش جال بكنم .. ببين ..  -

باالي موهات مشكيه .. پايينش رو استخوني بلوند مش ميكنم 

 برات . 

 كردم . به نظرم جالب بود .  قبول

دو ساعتي هم زير دستش بودم تا بالخره كارش تموم شد .  يه

 موهامو سشوار كشيد و درستشون كرد . 

م كارش موهام رو ديدم . خيلي بامزه شده بود ! بهم از اتما بعد

 خيلي ميومد . 

هم كلي تعريف كرد ازم . بعد از پرداخت پول ناچار  ماهنوش

 بودم با ماهنوش راهي سالن تاتوي نازلي شديم .

 سپي ؟  -

 هوم ؟  -

 اين شروين بنده خدا چشه مگه ؟  -

 چش نيست! گوشه ..  -

اطرخواهت كه هست، پولدار نه جدي ؟ خوشگل كه هست، خ -

 كه هست .. 

 حرفش پريدم :  وسط

همه ي اينا درست .. يه جو اخالق نداره . نبودي ببيني  -

 چطوري پسر عمشو كتك ميزد ! 

 نگاهم كرد :  ماهنوش

 يه سري چيزا كه واسه خيليا مهم نيست واسه تو مهمه !  -
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 به پنجره تكيه دادم :  سرمو

بابام رو با همون مالك هايي كه تو  چون ديدم ازدواج مامان -

 گفتي ! 

نازلي طرحي كه خيلي دوست داشتم رو نشون دادم . خودشم  به

 خوشش اومد . جاش رو ازم پرسيد كه كجا بزنه .. 

 فكر كردم :  يكم

 رو كمرم . سايز متوسط بزن .  -

اي گفت و شروع به كار كرد . تك تك زخم هاي كمرم  باشه

 م مثل دانيار پاكزاد زخم داشتم ! ميسوخت . اره .. من

در اومده بود . كارش كه تموم شد از كمرم عكس گرفت و  اشكم

 بهم نشون داد . خوشم اومد .. كارش رو خوب انجام داده بود . 

 گرفتم و گفتم يه طرح ديگه رو هم رو دستم بزنه .  دستشو

از تموم شدن كارش پولش رو دادم .. گرون شده بود ولي  بعد

 ي بودم . راض

تو خونه با سپند جنگ داشتيم . راضي نبود از كارم .. سپند  شب

 هم مثل ماهنوش ميگفت چرا شروين نه ؟ 

 منم تو خودم هزار بار ميگفتم چرا شروين اره ؟؟؟  و

 دنيا داشت روم فشار مياورد . خسته شدم .. ديگه بريدم .  تمام

رو برداشتم و به شروين زنگ زدم . بعد از چهار بوق  گوشيم

 برداشت : 

 بله خانوم مجنون ؟  -
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 عميقي كشيدم :  نفس

 اره !  -

 چي ؟؟؟  -

 قبول ميكنم !  -

 صداي ترمز اومد . داد زد :  يكدفعه

 چي گفتي ؟  -

 گفتم . َق بو ل مي ُك نم !  -

 

 

 

 [10.12.15 23:47] 

 #پست #بيست_نهم 

 #مادمازل 

نميشد . گفت كجايي ؟ گفتم جايي كه تو نميتوني پاتو  باورش

 بزاري . 

خاصي نداشتم .. بيشتر كالفه بودم . ميتونستم با اون قوم  احساس

 كنار بيام ؟ با شروين مومني ؟ 

 وقتي سپيدار ميگفت مثل هميشه نبود .  صداش

 ر ؟ سپيدا -

 از توي سينه بيرون دادم :  نفسمو
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 بله ؟  -

 امشب تا خود صبح باهام حرف بزن .  -

 بيكاري به موال .  -

 گفته بودم كه .. ميخوام بگيرم ... روزا بخونمت !  -

 خودت ميگي روزا ؟ روزا بيا ِخر منو بگير منو بخون !  -

 .. ميتونه بخنده ؟! جلل الخالق .  خنديد

 ... يه حسي دارم .  گيجم سپيدار -

 گفتم : منم .  اروم

 امروز كجا رفتي با دوستت ؟  -

 دوستم نبود .. دختر خالمه !  -

 جدا ؟ شبيه هم نبودين .  -

 نه نيستيم ... مادر هامون هم شبيه هم نيستند .  -

 با مادرت زندگي ميكني ؟  -

 ديوار تكيه دادم بدنم رو .  به

 دستم شونه ي دردناكم رو فشار دادم . مادر ؟ زندگي ؟  با

 نه . با خودم زندگي ميكنم .  -

 شيطون شد :  صداش

 كاش سپند نبود !  -

 ام گرفت :  خنده
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 اون موقع ديگه شانس اومدنت واقعا صفر بود .  -

 االن چنده ؟  -

 الــااان ؟ ... اومم ... فكر كنم همون صفر .  -

ا خود صبح با سوال هاي مسخره ش منو بيدار نميشه كه ت باورم

نگه داشت . اصال دوست پسر داشتن يعني چي ؟ يعني تا خود 

 صبح بيدار موندن ؟ يعني سوال پرسيدن ؟ 

 دستاي سپند داشت بهم زمين لرزه وارد ميكرد .  صبح

پاشدم و گفتم : اينم از دوست شدن با يه مومني . تا يك  عصبي

 داشت . همين االن بهش زنگ ميزنم ... ساعت پيش بيدار نگهم 

 داشت قهقه ميزد .  نگاهش

 اخم نگاهش كردم و دوباره توي رخت خواب پهن شدم .  با

بهش نميگفتم قبوله ! دوست پسر داشتن يعني زدن از  كاشي

 خيلي چيزا ! 

 *** 

 مياي امروز بريم پارك ساعي ؟  -

 ميگفتم ؟ نه ؟؟؟؟  چي

 ! اممم .. اخه هوا سرده  -

 يكم پايه باش . خيلي حال ميده !  -

 ساعت چند ؟  -

 يه نيم ساعت ديگه سر كوچه اتونم پس پالتو مالتو يادت نره ! -
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 ؟ نداشتم !  پالتو

 گفتم : باشه و تلفن رو قطع كردم .  اروم

 لباس هامو زير و رو كردم .  كمد

لباس استين بلند پوشيدم و يه مانتوي ساده ي زرشكي روش با  يه

 يه ژاكت قهوه اي تيره . 

 و شال گردنم رو هم انداختم دور گردنم و يه برق لب زدم .  كاله

هاي خاكستريم رو گذاشتم و براي سپند يادداشت گذاشتم و از  لنز

 خونه رفتم بيرون . 

 صد ميليونيش سر كوچه پارك بود .  ماشين

 دويدم و سوار ماشينش شدم .  سريع

 سالم كردم و دستامو جلوي دهنم گرفتم .  بهش

 كردم زل زده بهم .  احساس

 و ديدم كه بهم داره نگاه ميكنه . برگشتم

 يه لبخند محو . با

 چيزي شده ؟  -

 سمتم خم شد . انگشتشو روي نوك بينيم زد و گفت : قرمزي !  به

اصال به شروين نميومد !  ام گرفت . كاراي عاشقونه خنده

 نگاهش به دستم خورد . روي دستي كه تاتو شده بود روش . 

 ميتوني استينت رو بزني باال ؟  -

 سختمه .. عكسشو دارم . بزار نشونت بدم .  -
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رو در اوردم كه يك لحظه احساس كردم نوري توي  گوشيم

 صورتم خورد . 

 ديدم ازم عكس گرفته .  برگشتم

 گرفت :  حرصم

 عه .. شروين !!  -

 جان ؟  -

 نگاش كردم ..  متعجب

دوست پسر داشتن يعني .. نشستن توي يه ماشين صد  شايد

ميليوني، گرم شدن با بخاري ماشين، گرفتن عكس يهويي و 

 شنيدن يه جانم ! 

 گفتم : نميريم ؟  اروم

 چرا چرا . بريم همون پارك ساعي ؟  -

 سرده اخه ..  -

 حال ميده ..  اخه ماخه نداريم . -

 اروم تكون دادم .  سرمو

 از اينكه رسيديم . يه گوشه پارك كرد و باهم پياده شديم .  بعد

 خلوته خلوت بود . زمين خيس بود و هوا سرد .  پارك

 يكدفعه گرفت و گذاشت تو جيب بارونيش .  دستمو

 خيره خيره نگاه كردم كه گفت : چه دستت سرده !  بهش

 دستكش هامو .. پيدا نكردم .  -
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 سمتم و بهم لبخند زد :  برگشت

 تو فقط يه برادر داري ؟  -

 نه !  -

 يعني بيشترين ؟  -

 گرفت .. سپهرم ! نيستي ولي حسابت ميكنم .  دلم

 چهارتاييم .  -

 زد :  سوتي

 ماشاهلل . اونا كجان ؟  -

 يكيشون قم زندگي ميكنه .. اون يكي ..  -

 گرفت . كاش بره پايين من حرف بزنم . گلومو  بغض

 اون يكي چي ؟؟  -

 صداي لرزوني گفتم : فوت شده .  با

 حركت وايساد .  از

نگاه كرد كه سرمو به سمت مخالفش چرخوندم . كاش نپرسه  بهم

.. از خانواده ام ! از سپهرم .. از سپينودم! از پدرم .. از سه تا 

 مادر هام !! 

 ن . سپيدار ؟ منو نگاه ك -

 با دست سرد و ازادم پاك كردم و بينيم رو باال كشيدم .  اشكامو

 از پشت توي كسي رفتم .  يكدفعه
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شروين روي شونه ام قرار داده شد . دوست پسر داشتن  سر

 يعني اين حجم از نزديكي رو تحمل كردن ؟ 

 خدا بيامرزتش ... ميدونم ! سخته .. خودتو خالي كن سپيدار .  -

 ته زمزمه كردم : روح و خس بي

 خالي ام .. خيلي خالي !  -

 و لبخند كم رنگي بهش زدم :  برگشتم

 راست ميگي .. پارك توي سرما حال ميده .  -

هامو گرفت و لبخند زد . با سر انگشتش روي گونه ام  بازو

 كشيد . 

 االن ... قرمزي تر شدي .  -

 زدم، لبخند زد .  لبخند

 دوست پسر داشتن يعني ... لبخند زدن !  شايد
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 #پست #سي_اُم 

 #مادمازل 

رواني دنبالم افتاده بود با شيلنگ باغبوني. روانيه به  بيشوور

 موال !!! 



@Rooman_nazy 

@Rooman_nazy 
 

 ميزدم !!  جيغ

 روانــي .. نكن !!!  -

 مالمه .. دوست دارم خيسش كنم .  -

 و دويدم اون سمت . يكم خيسم كرد .  زدم جيغ

 خيس شدن خوشم نميومد .  از

 عه شروين ... اذيت نكن اينقدر .  -

خواست دوباره بگه مالمه يهو مسئولش اومد سمتش و دستشو  تا

 گذاشت رو شونه ي شروين . 

 داد زدم : شروين بدو صاحابش اومد .  سريع

و انداخت و برگشت و با ديدن صاحابش سريع شيلنگ ر متعجب

 دويد سمت من . 

داد بلندي زد . شروين سريع دست منو كشيد . باهم دوتايي  يارو

 توي سرما مي دويديم . خنده ام گرفته بود ... 

 از اينكه كلي دور شديم وايساديم .  بعد

 به زانوم زدم و نفس نفس كردم .  دستامو

 شليك خنده هامون بلند شد .  يكدفعه

 كف پارك ولو شديم . برگشت سمتم : خنديديم كه  اونقدر

 حال كردي ؟  -

 صاف كردم . شونه ام درد كرد .  كمرم

 كردم نشون ندم :  سعي
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 ديوونه اي به موال ! از امين اباد نيومدي ؟  -

 نمي..دونم . شايد .  -

 ي پهن مردونه اش باال پايين ميشد .  سينه

 چمنا خودشو پرت كرد . رفتم و كنارش نشستم :  روي

 اينجا معتادم داره ؟ -

 درجه درست كرد :  ٤٥به سرش تكيه زاد و يه زاويه ي  دستشو

 اره ..  -

 مگه ديدي ؟ ميشناسيشون ؟؟  -

 اوهوم ... يكيش منم .  -

 چشماي گرد نگاهش كردم . زل زد به چشمام :  با

 معتاد بيد مجنون !  -

 بود بهم نگفته بود بيد مجنون !  وقت خيلي

مشت كردم و زدم به دستش . تعادلشو از دست داد و  دستمو

 سرش محكم زمين خورد . 

 ام بلند شد .  قهقه

 حرص بلند شد :  با

 اره، بخند ... بخند !  -

ام لبخند شد . بهش نگاه كردم كه داشت بارونيش رو پاك  خنده

 رو زمزمه ميكرد .  ميكرد . زير لبش با خودش يه چيزايي

 چي ميگي ؟  -



@Rooman_nazy 

@Rooman_nazy 
 

 بهتره بپرسي چي ميخونم !  -

 خب .. چي ميخوني ؟  -

 شعر .  -

 واااااي دروووغ ميگي ! اصال نميدونستم !  -

 ش گرفت :  خنده

 از اون شعرا نه .. از اون يكي شعرا .  -

 زير چونم زدم :  دستمو

 بخون برام !  -

 ميخواي بشنوي ؟؟  -

دادم . رو به روم نشست و زل زد توي  اهسته تكون سرمو

 چشمام . 

 

 شعر هاي من زيباست، اگر

 ان است  دليلش

 تو زيبايي !  كه

 ..  حاال

 بيا و بگو  هي

 است و چنان است !  چنين

  اصال

 نيست ..  مهم
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 چند ساله باشي  تو

 همسن و سال تو هستم  من

 نيست  مهم

 ات كجا باشد .  خانه

 يافتنت كافي است  براي

 هايم را ببندم.  چشم

 بگويم ..  خالصه

 ..  حاال

 قفلي كه مي خواهد هر

 درگاه خانه ات باشد ! به

  عشق،

 است كه  پيچكي

 نمي شناسد !  ديوار

 

 بسته ام رو اروم باز كردم .  چشماي

 لبخند گفتم : گروس عبدالملكيان !  با

 نگاهم كرد : ميشناسي ؟  متعجب

 رم انساني بودم . چطوري ميشه نشناسم ؟! خير س -

 برق زد : منم دوست داشتم انساني بخونم .  چشماش
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هامو توي شكمم جمع كردم و دستامو دورش حلقه كردم .  زانو

 ميلرزيدم : 

 مگه .. چي خوندي ؟  -

 كشيد :  اهي

 مجبور شدم رياضي بخونم . مديريت بازرگاني قبول شدم !  -

آشكارا لرزيد . با خنده بارونيش رو در اورد . سريع جلوشو  بدنم

 گرفتم ولي قبول نكرد و بارونيش رو روي دوشم انداخت . 

 نشست سر جاش :  دوباره

 تو برام بخون .  -

 اخه .. چي بخونم ؟  -

 هر چي دوست داري .  -

 صاف كردم :  صدامو

 

 كي اومد جاتو بگيره هر

 گفتم نه  من

 يي تو اينجا وقتي

 با تو جفتم من  وقتي

 مال ما دوتاست  دنيا

 تو اينجايي !  وقتي

 واقعيه رويا نيست .  اينا
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 ديدم با من همصدا شد .  يكدفعه

 

 خنده ي نازت وابستم كرد انگاري  اون

 نگات معلومه چه حسي به من داري از

 مثه ما دوتا هيچ جايه دنيا نيست  ديگه

 واقعيه، رويا نيست !  اينا

 

يخشو روي دستاي گرمم گزاشت . دستامو گرفت و به  دست

 سمت خودش برد . 

 لبش گرفت و بوسه اي به كف دستم زد .  جلوي

 شدم؟! نه!!! آتيش گرفتم .  گرم

 هام قرمز شد .  گونه

 بوسه بارون شده بود .  دستم

لحظه وايساد ... بهم نگاه كرد . دستمو كشيد، پرت شدم توي  يك

 آغوشش . 

 بغلم كرد . زير گوشم زمزمه كرد :  محكم

 

 بهت مريضم  رواني

 هوا از رو غريزم  بي
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 تو از من دور شي  آگه

 تنه كل شهرو بهم ميريزم  يه

 

 از آغوشش جدا كرد . چشماش ستاره بارون بود :  منو

 بگو خوابم .. يا بيدارم ؟  -

سكوت رو لب هام بود . توي سكوت فقط بهم زل زده بوديم  مهر

 كه گوشيش زنگ خورد . 

سرشو تكون داد و از توي جيب شلوارش موبايلشو در  كالفه

 اورد : 

 الو ؟  -

-... 

 سالم بابا .  -

-  .... 

 نه بيرونم .  -

-  .... 

 نه بهشت زهرا نيستم !  -

-  .... 

 كنم ! باشه .. باشه ! خوب رانندگي مي -

-  .... 

 بابا مگه من دو سالمه ؟؟؟؟ نه شب ميرم خونه روهان .  -
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-  .... 

 باشه . خداحافظ .  -

 كرد و كالفه نفسشو بيرون داد :  قطع

 اينم از باباي ما .  -

 چرا ؟ چي شده مگه ؟  -

يك سال پيش مامانم تصادف بدي كرد . ضربه مغزي شد .  -

دكترا ازش قطع اميد كردن تا اينكه ضريب هوشش برگشت 

 .برگشت به دنيا ولي ... فقط چشماش كار ميكرد !

 جلوي دهنم گرفتم :  دستمو

 واقعا متاسفم ! ايشاهلل بهتر بشه  -

 بهتر شد! فوت كرد !  -

 بهش نگاه كردم .  متاثر

 لند كرد و بهم لبخند زد : نميخوام ناراحت بشي . بريم خب سرشو

 

 [11.12.15 00:54] 

 ؟  ونه

 اهسته تكون دادم . هر دوتامون به سمت ماشين رفتيم .  سرمو

 دور بازوش حلقه كردم و سرمو به شونه اش تكيه دادم .  دستمو

 

 دنيامون ارومه  ببين
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  ديوونه

 كه بارونه !  شهرم

 

 

 

 [11.12.15 10:48] 

 #پست #سي_يكم 

 #مادمازل 

با صداي گوشيم از خواب بيدار شدم . حتي نميتونستم  صبح

 دركي داشته باشم از اينكه كجام . 

 اينكه بدونم كيه برداشتم .  بدونه

 الو ؟  -

 شروين اومد : سالم بيد مجنون !  صداي

كردم كه اصال من كي هستم اون كيه  تخت نشستم تا فكر روي

 اينجا كجاست ؟! 

 الووو؟؟ مردي سپي ؟  -

 هم داشتم فكر ميكردم :  باز

 خوابت برد ؟ سپيدار ؟؟؟؟ نه جدا دارم نگران ميشم .  -

 از هفت دقيقه فكر كردن گفتم :  بعد

 الوو ؟؟ -
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اووف بالخره حرف زدي . خواستم زنگ بزنم بيدارت كنم ..  -

 روزه كاريت رو بهت ياداوري كنم . 

 اي كشيدم و در حين خميازه كشيدن گفتم : باشه .  خميازه

 ش گرفت و بعد از خداحافظي قطع كرد تلفن رو .  خنده

 براي يكي دو هفته رفته بود خونه ي خاله .  سپند

 رفتم . و رفتم يه دوش گ پاشدم

 اومدم بيرون و سريع موهامو خشك كردم .  

لقمه نون پنير خوردم و بعد از پوشيدن لباس هام راهي هتل  يه

 شدم . 

هتل جز شروين هيچكدوم از مومني ها دور و ور من نمي  توي

 پلكيدن . 

 دوست شدن با شروين اين مزيت رو داشت .  حداقل

هر كار ميكردم، هرجا  هم ... نگم بهتره ! هر جا ميرفتم، شروين

 ميشستم اونم بود ! 

 ميكردم رئيس جمهورم  احساس

كه شروين جلو روم  ٣٠٣يه حساب باز ميكردم براي اتاق  داشتم

 سبز شد : 

 سپييي ... حوصله ام سر رفته !  -

 كار دارم شروين اذيت نكن .  -

 ميشه بشينم كنارت ؟  -

 اره بشين -
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 . صندلي برداشت و نشست پيش من  يه

سه نفر غريبه توي البي بودن . حتما داشتن از اينترنتش  دو

 استفاده ميكردن ! 

 شروين انگشتشو زد به شونه ام .  يكدفعه

 اي كه چند ساله درده !  شونه

 داشتم داد بزنم ولي خودمو نگه داشتم .  دوست

نزديك شد و سرشو روي شونه ام گذاشت . همون شونه ي  بهم

 دردناكم ... 

نتونستم بخوابم ... داشتم به فاميلم فكر ميكردم . خيلي  ديشب -

 داغونه ! 

 چرا ؟  -

هيچكدومشون جالب نيستن . بابام ديشب ميگفت من بايد با رها  -

 ازدواج كنم . ميخوان ثروتشون از داخل خونشون بيرون نره . 

 نگاه كرد .. منتظر واكنش بود ؟  بهم

 دوسش داري ؟  -

نه .. حتي اگه تو توي زندگيم نبودي سپي .. من عمرا از رها  -

 خوشم ميومد . 

 مگه چشه ؟  -

 اومم .. چجوري بگم ؟ ... ماريا رو ديدي ؟  -

 تو هم كشيدم :  ابروهامو

 اره !  -
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از اون بدتر . ته ته بزرگي فكر اين دختر ...  خريدن لوازم  -

 ارايشه. 

 امه داد: سكوت بهش نگاه كردم كه اد توي

ما دوتا عمه داريم ... مونس و ازاده . همه چي خوب بود تا  -

وقتي مونس از امريكا اومد . دختراي مونس طوري رفتار 

ميكردن كه باعث ميشد دختراي ماهم بخوان اون شكلي بشن و 

 امان از حسودي ! 

اهسته تكون دادم . شايدم ربطي به اونا نداشته باشه  سرمو

 شروين ! 

*** 

شروين رو دعوت كردم خونه ام . البته چاقو ها رو دم  روزام

 دست گذاشته بودم ! 

 قرمه سبزي خوشمزه و خوش طمع پخته بودم .  يه

در رو زدن ... رفتم و باز كردم و در خونه رو نيمه باز  زنگ

 گذاشتم . 

 ميوه ها رو توي بشقاب چيدم .  رفتم

 باز شدن كامل در رو شنيدم .  صداي

 ديدمش كه دست يه شاخه گل و يه هديه س .  و برگشتم

 ه.  ٣٠خنده گفتم : حاال احساس ميكنم شانست  با

 خنده گفت : همونم خيليه !  با

 سمتش و بعد از تشكر ازش وسايلش رو گرفتم .  رفتم
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 كروات زده بود كه داشتم از خنده ميميردم .  يه

 اينو واسه چي زدي ؟  -

 بابا .. به بابام گفتم ميرم عروسي .. مجبور شدم اين تيپي بيام .  -

نوك پنجه هام بلند شدم و اروم شروع به باز كردن  روي

 كرواتش كردم .

 موهام گرم شد . لبخندي روي لبم نشست .  روي

 رو يه گوشه انداختم و كتش رو اويزون كردم .  كرواتش

 روي مبل هام .. مبل هايي كه تازه خريده بودم .  نشست

 رو برق انداخته بودم يعنيا !  خونه

ميوه و چايي بردم . خواستم بشينم جلوش كه دستمو  واسش

 گرفت و منو پرت كرد تو سينه ش . 

 :  خنديدم

 رواني !  -

 شدم كه با دست زد به پاش .  بلند

 اي گفتم و نشستم رو پاش .  باشه

 اس ميكردم قدم بلند شده . احس حاال

 خوش اومدي اقاي مومني !  -

 مرسي .. خانوم ِ آقاي مومني .  -

 بلند خنديدم  .  بلند

 لحظه دستمو گرفت و گذاشت رو سينه ش .  يك
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 روي پيرهنش هم ميتونستم گرماش رو حس كنم .  از

 ببين ..  -

 روي سينه ش بيشتر فشار داد . ضربان قلبش بود ..  دستمو

 هر ثانيه تو رو ببينم ... اينجوري ميكنه با من !  -

 كشيدم و گفتم : اونم فهميده تو رواني اي !  دستمو

رو از توي جيبش در اورد و يكم به پشت من چرخيد .  گوشيش

 ديوونه داشت سعي ميكرد عكس بگيره . 

 از پنج شيش تا عكس بيخيال ما شد .  بعد

 بود .  رو باز كردم .. يه خرس كوچولو كادوش

 كادوش خنده ام گرفت .  از

 رو خورديم و كلي از دست پختم تعريف كرد .  شام

 از شام يه فيلم گذاشتم تا باهم ببينيم .  بعد

 گذاشت من فيلم ببينم ؟!!!!  مگه

ارنجش رو محكم زد به شونه ام كه از درد جيغ زدم و  يكدفعه

 سريع شونه ام رو گرفتم و خم شدم . 

 اسممو صدا زد . و نگران  متعجب

 درد اشك تو چشمام جمع شد .  از

 زانو زد ... اون يكي شونه ام رو گرفت و بلندم كرد .  كنارم

 نگران بود :  چشماش

 ببخشيد .. ببخشيد عزيزم .. چي شد ؟ چي شد ؟  -
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 كه دردش ساكت شد ار يكم

 

 [11.12.15 10:48] 

 زمزمه كردم : اين شونه ام مشكل داره ... درد گرفت .  وم

 من .. فردا ميام دنبالت بريم دكتر.  -

 بهش نگفتم ... هنوز دردش ساكت نشده بود .  هيچي

 از روي زمين كنده شدم.  يكدفعه

 بغل شروين بودم .  توي

 خم شد و شونه اي كه درد ميكرد رو بوسيد .  اروم

ي، نميزارم هيچ دردي بكشي . بهت وقتي كه ... با من هست -

 قول ميدم . 

اين حرفش سرمو برگردوندم و فرو كردم تو لباسش ... اشك  با

 ريختم ! 

 

 

 

 [11.12.15 17:25] 

 #پست #سي_دوم

 #مادمازل 



@Rooman_nazy 

@Rooman_nazy 
 

ظرف ها رو اروم ميشستم كه پشتم قرار گرفت . پاهاشو  داشتم

بع كوچيك داخل مربع بزرگ فرو رفتم باز كرد و من مثل يه مر

 . 

 رو اورد جلو و با من شروع به شستن ظرف ها كرد .  دستاش

 هم يادش مي افتاد و شونه ام رو مي بوسيد .  گاهي

 از اينكه كارم تموم شد برگشتم سمتش :  بعد

 ميري خونه ؟  -

به نشونه ي نه تكون داد . با تعجب پرسيدم : كجا ميري  سرشو

 پس ؟ 

 و گفت : همين جا ميخوابم .  ديدخن

 جـــان ؟؟؟؟  -

روي نوك بينيم و گفت : نترس .. كاريت ندارم . ولي دوست  زد

 دارم مثل زن و شوهرا باشيم . ببينم .. 

 شيطون نگاه كرد :  بهم

 از اون لباس خوشگل توري ها نداري ؟  -

 هاي خيسمو سمتش پرت كردم و خنديدم .  دستكش

خواسته ي خودش يه لباس خواب معمولي پوشيدم ... يه  به

 شلوار بود و يه لباس خرسي استين كوتاه . 

تو اتاق ديدم اقا يكي از شلوارك هاي سپند رو پوشيده و  رفتم

 لباسش رو هم در اورده . 

 شروين ! خجالت بكش !  -
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 عزيزم من و تو كه اين حرفا رو نداريم . بدو بيا .. خستمه !  -

 سمتش و زير پتو خزيدم .  مرفت

 كشيد تو بغلش .  منو

 سوال خيلي ذهنم وو درگير كرده بود :  يه

 شروين ؟  -

 جان شروين ؟  -

 يادمه .. اولين بار كه همو ديديم از دخترا خوشت نمي اومد .  -

 االنم زياد خوشم نمياد .  -

 خب ..  -

تا عمه  ببين بزار اينجوري تعريف كنم ... گفته بودم ما دو -

 داريم ديگه ؟ 

 اروم تكون دادم :  سرمو

عمه كوچيكم خيلي شيطون بود . خيلي هم خواستگار داشت  -

ولي اون عاشق يه معتاد شده بود . واسه اينكه كسي از داداشاش 

زورش نكنه رفت و با اين معتاده رابطه برقرار كرد . از اون 

صادف كرد روز به بعد خانواده امون نحسي گرفت . مادر من ت

و اميرعلي و  ماني.. مادر روهان سكته كرد مرد . مادراي 

اهورا به همسراشون خيانت كردن . عمه بزرگم رفت خارج و 

توي شرايط سخت داداش هاش رو تنها گذاشت . ازاده پسرشو به 

 دنيا اورد .. 

 بودم ادامه ش رو بگه .  منتظر
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 دانيار !  -

 يار ! از شنيدن اسمش لرزيد ... دان بدنم

 كه فكر كرد سردم شده منو بيشتر به خودش چسبوند :  شروين

 اون يه عوضي حروم زاده ي نحسه !  -

چونمو گرفت و محكم به سمت خودش كشوند . چشماش  يكدفعه

 غضبناك بود ! 

هيچوقت ... گوش كن سپيدار .. هيچوقت نميخوام ببينم به اون  -

 حروم زاده اصال فكر ميكني ! 

 تكون دادم .  اهسته سرمو

 بخوابيم ؟  -

برد سمت گردنم و گفت : سپيدارم .. بخواب كه مجنونت  سرشو

 بيداره . 

 لبخند كم رنگي زدم و سعي كردم بخوابم .  بهش

 نميبرد .. اروم گفتم : شروين ؟  خوابم

 نيومد .. خير سرش گفت كه مجنونت بيداره .  صدايي

 زدم و اومدم پاشم دستمو گرفت :  پوزخندي

 گفته بودم بيدارم ... بلوف نزدم كه !  -

 نگاه كردم :  بهش

 واسه چي بيداري ؟  -

 تشنمه !  -
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 اها ... !  -

 اشپزخونه تا يه ليوان اب بخورم .  رفتم

از خوردن اب دوباره برگشتم برم تو اتاق كه موبايل شروين  بعد

 زنگ خورد .. 

 ش نوشته بود دانيار !!!! سمتش .. رو رفتم

 سه بار نگه داشتم گوشي رو تا ببينم واقعا دانياره يا نه .  دو

 كالفه ي شروين اومد : هر كي بود جواب بده .  صداي

 دستي لرزون تماس رو وصل كردم .  با

پر صالبتش پيچيد : الو ؟ شروين ؟ ببين اون پرونده اي  صداي

 كه خواسته بودي برات پيدا كردم . 

-.. 

 شروين ؟  -

 ا..ال..وو ؟  -

 ببخشيد .. اشتباه تماس گرفتم .  -

 نه نه !!! گوشي شروينه ... خوابه ... دست من بود !  -

 صداتون ... مادمازل ؟!!!!!!  -

 گزيدم :  لبمو

 ب..بله .  -

اها .. خب حاال هر وقت بيدار شد بهش بگين . ديگه شيف  -

 هاي شبه ديگه ! 
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 رت !!! خدايا ... شك واي

 بله ديگه ... بهشون اطالع ميدم . خدانگه دار .  -

 رو قطع كردم . همه ي بدنم ميلرزيد . گوشي

 رو گذاشتم روي ميز .  گوشي

 لرزون رفتم سمت اتاق و زير پتو خزيدم .  لرزون

 كي بود ؟  -

 هيشكي .  -

 هيشكي بود اينقدر طول دادي ؟  -

 دا ...  -

 هان ؟  -

 دانيار بود !  -

 تخت سيخ نشست . به سمت مخالفش چرخيدم .  روي

 چيكار داشت ؟؟  -

 با تو كار داشت .  -

 عصبيش اومد :  صداي

 اينو كه ميدونم ! چي نشخوار ميكرد ؟  -

 گفت پرونده ها رو ... پيدا كرده !  -

 خوابيد و زير لب اهاني گفت .  دوباره
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 [13.12.15 00:16] 

 هاي به ياد ماندني كه بعدا در رمان ميخونيد  جمله

_____ 

"دانيار : فكرشو بكن .. توي ايستگاه اتوبوس، وسطاي فصل 

سرد بهمن، كتاب كيمياگر توي دستت و يك ساعت منتظر 

اتوبوس وايساده باشي ... يكي رو ببيني كه اين همه شباهت رو 

 با تو داره .. يك، دو، سه ! عاشق شدي !!! " 

" شهروز : فكر ميكردم زن ها خيلي كارايي براي زندگي دارن 

! مادرم كه مرد ... فهميدم زن ها وسيله نيستن .. خودشون يه 

 زندگين .. بايد براش وسيله تهيه بشه . " 

" ماريا : اره ! من ته ته عمق نگاهم مارك لباسه توه ... ساختار 

نم .. عمق نگاهم من اينه .. به چشم يه جسم چندشناك نگاهت ميك

 اينه .. ولي كي عمق دلمو ميبينه ؟" 

" سپيدار : از عروسك بدم مياد .. هيچكدوم حس ندارن .. تو 

 خالين .. حتي چشم هاشون هم خوشگل نيست .. حس نميده !" 

 " دانيار : من تمام بدنم زخمه 

 : منم زخم دارم ..  سپيدار

 : من همه ي خاطراتم درده  دانيار

 : منم درد دارم ..  سپيدار



@Rooman_nazy 

@Rooman_nazy 
 

 : پس برو با يكي كه التيام ببخشه بهشون ..  دانيار

: ميتونم .. برم ! ولي .. دلم ميخوام زخمام با زخم خون  سپيدار

بريزه ... دردام با درد التيام پيدا كنه ... دوست دارم خاطراتم با 

خاطرات يكي ديگه دردمند بشه ! من درد رو .. با كسي كه درد 

 رمون ميكنم! "داره، د

 

 ______ 

 تصميم تازه ��رو بعدا توي پست هاي بعدي خواهيد خوند  اينا

..  نذاشتم پست قصد از امشبم �😂�✋ بزنم رو بخش اين گرفتم

 �😂� بمونيد خماري تو يكم

 

 [13.12.15 21:15] 

 #پست #سي_سوم

 #مادمازل 

ب ! شروين اين همه شب چشم روهم نزاشتم .. مي ترسيدم خ كل

نزديك به من ! داشتم به غلط كردن مي افتادم كه چرا اصال 

گذاشتم شب بمونه ولي ميدونستم تا من نخوانم اونم نميتونه كاري 

 بكنه . 

 اينا همش بهانه بود ..  ولي

 اي كه من به خودم ميدادم، اصلش دانيار بود ..  بهانه

 .  خودم شروع به تجزيه تحليل كردنش كردم با
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حالت خاكستري و ابيش بود .. موهاش يه چيزي بين  چشماش

خرمايي تيره و خرمايي روشن بود . يه قيافه ي مردونه ي جا 

 سالش بود !  ٣٦افتاده داشت .. خيرسرش 

... به پاي شروين خب نمي رسيد .. قدش متوسط بود ..  اندامش

 هيكلش بد نبود ولي . 

 يه چرخ به سمت من زد كه من سريع پشت بهش كردم . شروين

 دانيار ... يه آرامش خاصي توش بود .  صداي

رو اروم و با صوت خاصي ادا ميكرد . صداي  كلمات

 "مادمازل" گفتنش توي سرم پيچيد . 

من مادمازلم ... پس اين كيه بغلم ؟ پس چرا من با يه نفر  اگه

 ديگه روي تختم ؟! 

 ؟! تنها نيستم چرا

 *** 

 اب پرتغال نداري ؟  -

 نه !  -

 شيرت هم كه فاسد شده بود .. به تاريخ اصال نگاه ميكني تو ؟  -

ندادم . كالفه ام كرده بود .. مرديكه سوسول . كي اخه  جوابشو

 صبحونه ميخوره ؟! هي يا ميگه اين يا ميگه اون . 

 خيلي سوسولي شروين ! يه لقمه بگير بخور ديگه .  -

 توهم رفت :  اخماش
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نون پنير ؟ اونم شد صبحونه ؟ من برم يه سه چهارتا چيز  -

 بگيرم بيام . 

و همين كه رفت بيرون خودمو روي مبل پرت كردم و  رفت

 سرمو توي دستام گرفتم . 

 بي هميشه ميگفت دوتا جنس مخالف بايد شبيه هم باشن .  بي

 ؟؟ شبيه هم بوديم ؟  بوديم

 نه !  معلومه

 االن تفاوتمون مشخص شد .  همين

شروين همه چي بايد فراهم بشه و من تالش ميكنم تا فراهم  بري

 بشه . 

 صبحونه ش بايد پر باشه و من اصال صبحونه نميخورم .  ميز

 ساعت بعد با پنج تا پالستيك مواد غذايي برگشت .  نيم

 نبود .. دلم براش تنگ شده بود .  سپند

رو براي اقا چيدم با لبخند گفت : كاش از اينكه ميز صبحونه  بعد

 هيچوقت سپند نياد ! 

 لحظه دستم از كار ايستاد .  يك

 وجودمو فرا گرفت .  خشم

با خنده سرشو انداخت پايين و منم از شدت عصبانيت يه  شروين

 ليوان برداشتم و كوبوندمش تو ديوار . 

 سرشو با تعجب اورد باال :  سريع

 چ.. چي شده ؟  -
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مشت كردم و داد زدم : اوني كه نبايد ديگه بياد خوده  دستامو

 شمايي .. تو حق نداري همچين حرفي بزني . 

 سپي من شوخي ..  -

داد زدم : اينو تو گوشت فرو كن .. برادر دو قلوي من  بلندتر

 اونقدر واسم ارزشمنده كه كل دنيا ارزشش به سپند من نميرسه . 

 من داد زد : سر من داد نزن . كشيد تو هم و بلند شد مثل  اخماشو

 هر كاري بخوام ميكنم . چيكارمي؟  -

 من ؟  -

 بله ! تو ! -

 داد زد : من ميخوامت ! زن مني .  بلند

زدم زير خنده . خنده ام كه تموم شد با حرص گفتم : فكر  بلند

؟ كيو گول ميزني ؟! اين دوستي به جايي  ١٨كردي چند سالته ؟ 

 نميرسه . 

كم گرفت و با جديت گفت : ميرسونم به باالترين دستمو مح مچ

 جاش !!

 چشمامون واسه هم خط و نشون كشيديم .  با

خونه زد بيرون . يه نگاه به ميز صبحونه ي دست نخورده  از

 انداختم و سريع همه ي محتويات روش رو روي زمين انداختم . 

 رو شكر دمپايي رو كفشي پام بود .  خدا

 زنگ موبايلي اومد . ماله شروين بود .  صداي
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اينكه به خود شماره نگاه كنم رد تماس زدم و رفتم پنجره  بدون

 رو باز كردم . 

شروين سوار ماشين نشده بود كه صداش زدم و موبايل  هنوز

 گرون قيمتش رو پرت كردم سمتش . 

حركت به من نگاه كرد كه موبايل با زمين برخورد كرد و  بي

 شد . صد تيكه 

 ! دلم خنك شد .  اخيش

 لبخند از روي پيروزي زدم و رفتم تو .  يه

 بي بي .. دوتا جنس مخالف بايد شبيه هم باشن !  اره

شدم تا برم هتل . خدا رو شكر امروز شيفت شروين نبود  اماده

 ديگه نيازي نبود قيافه ش رو ببينم . 

 هتل با ماني توي رپسشن وايساده بوديم .  توي

 نواده ي اهوازي پر ايل و جمعيت اومده بودن . خا يه

 از اينكه كارامون تموم شد ماني گفت : دعواتون شده ؟  بعد

 تعجب گفتم : اينقدر خبرا زود ميپيچه ؟  با

 نه اخه ..  -

خاروند : همه ي دوست دختر دوست پسرا سه ساعت  سرشو

 باهم حرف ميزنن .. تو اصال بهش اس ام اس هم ندادي ! 

 مون كن بابا . ول -

 معلومه خيلي وقته دوست پسر نداشتي !  -

 بهش نگاه كردم : -
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 شروين اوليشه !  -

 باز موند .  دهنش

 مگس نره توش ... هوووي .. ماني با توام !  -

 به من نگاه نميكرد .  انگار

 ديدم بانوي بزرگوار ماريا دم در وايساده .  برگشتم

پالتوي ماموت با يه كاله  اين مادمازل هاي فرانسوي، يه عين

بزرگ و يه چتر بي رنگ ژاپني .. چكمه هاي فيها خالدوني يه 

عينك افتابي هم رو چشمش ! يعني تيپش تركيب چهار فصل بود 

 .. ايش ! نسناس ! 

سمت ما و با ديدن من چيني به ابرو و دماغش داد و رو به  اومد

 ميكني ؟ ماني با لحن خاصي گفت : اوه ماني ... اينجا كار 

 اروم گفت اره .  ماني

با چندش به همه جا نگاه كرد و گفت : واي .. چجوري  ماريا

 تحمل ميكني ؟ 

 كالفه گفت : چي ميخواي ؟  ماني

 اوه ... با روهان كار داشتم !  -

 دلم يه فاتحه واسه روهان خوندم .. بنده خدا !!!  تو

 

  

 ________________ 

 مي
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 [14.12.15 15:37] 

 #پست #سي_چهارم 

 #مادمازل 

از تموم شدن شيفت كاريم جام رو با محمد عوض كردم و  بعد

راه افتادم برم خونه .. همين كه دم در هتل رسيدم ديدم شروين 

 تو يه ماشين مدل باال به من زل زده . 

ين، خواستم راه بيافتم برم كه پام پيچ خورد و افتادم زم سريع

 عينكم روي زمين افتاد .. اصال نميتونستم ببينم . 

جلوي روم قرار گرفت، اينو به سختي ديدم . يكدفعه  پاهايي

 دستي عينك رو روي صورتم گذاشت . 

 سمت چپم، اوني كه سالم بود رو گرفت و بلندم كرد.  كتف

بلند كردم تا ازش تشكر كردم ولي .. ولي ... حرف تو  سرمو

  دهنم ماسيد .

 ضبط شروين ميومد... اين اهنگ طلسم شده س :  صداي

 زخم هام رو  بيا

 جوري رفوع كن  يه

 كجايي ؟  عزيزم

 كجايي ؟؟  دقيقا
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ثانيه نكشيد .. عين باد رفت . وقتي رفت ابر شد .. بارون  به

 باريد ! 

دستمو سريع كشيد و منو انداخت تو ماشينش .. متوجه  شروين

 نبودم . 

د .. كه چرا دانيار كمكم كرده ؟! ميگفت جنه .. تا داد ميز شروين

 اسمش مياد پديدار ميشه .. 

 براي من جن نبود .. درد داشت ! جن ها كه درد ندارن !  ولي

 لب، مات، مبهوت زمزمه كردم :  زير

 رفيقم كجايي ؟ -

 هان ؟ سپيدار يه حرفي بزن دارم نگران ميشم واقعا .  -

 نگفتم ..  هيچي

صبح كه اونجوري باهم دعوا كرديم .. شبش هم باز اين حروم  -

زاده ي كثافت ر.يد تو حالم .. حاال هم رفته تو هتل معلوم نيست 

 چه گوهي ميخواد بخوره . 

 به پنجره تكيه دادم :  سرمو

 بس نيست شروين ؟  -

 چي بس نيست ؟  -

 غر هايي كه به جونم ميزني !  -

 كوبوند رو ماشين :  مشتشو
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خير سرم دوست دخترمي .. واال همه پسر عموهام .. دوستام  -

.. فك و فاميل دوست دختر ميگيرن ريلكس ميشن .. من دارم 

 عين سگ دنبال تو راه ميرم فقط ... 

 رفت توهم :  اخمام

 ميتوني نياي .. كمتر هم سر من منت بزاري !  -

 سكوت شد .  بينمون

 ت . ميروند .. مقصد خاصي نداش همينطوري

 با صداي شيطوني گفت :  يكدفعه

 هيچيت عين ادما نيس . -

 نه كه تو هستي ؟ سوسول خان !  -

 عمت سوسوله ..  -

 عمه ي من سوسول بود كه ...  -

شدم .. منتظر بهم نگاه ميكرد .. اگه عمه ي من سوسول  ساكت

 بود كه من شونه ام پنج بار نميشكست ! 

 كه .. من اينجوري نبودم ! -

 هـــااا ! يعني ميخواي بگي خيلي خوبي؟ ا -

 توش شكي نيست .  -

 كنار خيابوني كه توش بوديم پارك كرد  يكدفعه

برگشتم بگم كجا هستيم و چيكار ميكنيم اينجا منو كشيد سمت  تا

 خودش . 
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 چشمام نگاه كرد :  تو

 اينقدر با من دعوا نكن .. بيد مجنون !  -

 م : كردم دستشو از بازوم جدا كن سعي

 بيد مجنون دختر عموي از دماغ فيل افتاده اته !  -

 ش گرفت .  خنده

از دور بازوم باز كردم و يدونه محكم با مشت كوبيدم به  دستشو

 بازوش . اخيش ! حرصم خالي شد . 

 خب .. خب سپيدار .. ببين منو ..  -

 هان ؟ ديگه چيه ؟  -

اي بابا .. تو هنوز از دستم دلخوري ؟ باور كن من شوخي  -

 كردم بابت سپند . 

 شيشه ي بخار گرفته خط هاي نامعلوم كشيدم :  روي

شروين .. من يه سري خط قرمز دارم . سپند يكي از اوناشه ..  -

 صحبت در مورد گذشته ام از هموناشه . 

اهش كنم .. سكوت بهم نگاه ميكرد اما من برنگشتم تا نگ توي

 ادامه دادم : 

احساس ميكنم خيلي بهم نزديكيم ... من فكر ميكردم كه ..  -

 رابطمون خيلي معمولي تر .. 

 حرفم پريد :  وسط

 ميدونم نيست ! ولي ميتونه باشه ..  -

 دومون سكوت كرديم . به رو به رو خيره شد :  هر
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 من نميخوام .. نميتونم . مگه ميشه ..  -

 اه كرد : بهم نگ برگشت

 تو كنارم باشي و من بخوام معمولي باشم .  -

 لبخند ادامه داد :  با

خيلي اون اوايل ازت متنفرم بودم . از دخترا كه خب بدم  -

ميومد ولي تو بخاطر اينكه با من سركشي ميكردي ازت بيشتر 

بدم ميومد ! همه چي از اون مهموني شروع شد .. نميگم بخاطر 

 !  ظاهرت اينجام .. نه

 عميقي كشيد :  نفس

باعث شد بخوام بيشتر بهت نگاه كنم .. تو مدام در حال عوض  -

شدن بودي ولي اخالقت .. خوب بود . بعدا باعث شد بخوام بهت 

 فكر كنم .. بهت عالقه مند شدم . 

 مشت كرد :  دستاشو

 من هر چي كه بهش عالقه داشته باشم رو بهش ميرسم !  -

ال . مهم بود واسم ؟ اصال ميتونستم مثل هامو انداختم با شونه

 خود شروين بشم ؟ عالقه مند به شروين ؟ 

راستي ادرس يه دكتر رو گرفتم .. متخصصه كارش خيلي  -

 خوبه . 

 نگاش كردم :  سوالي

 واسه ي چي ؟  -

 واسه ي كتفت . چندباري هم ديده بودم ماساژ ميدي .  -
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 يخ زد! اگه ببينه كه بدبختم ..  دستام

 نه مرسي . خودم دكتر رفتم .. قرص بهم داده .  -

 نه من نمي ..  -

 شروين !  -

 با جديت گفتم كه خفه خون گرفت .  چنان

اس ام اس به سپند دادم تا حالشو بپرسم كه گفت واسه ي چندتا  يه

 كار بايد برگرده قم . 

 سردي روي مهره هاي كمرم نشست . كتفم تير كشيد .  عرق

كردم برنگرده .. بهم قول داد پيش اونا نره . حتي واسه  التماسش

 ديدن سپينود . 

نگراني دست و پا ميزدم كه شروين پيشنهاد رستوران داد و  توي

 با بي ميلي قبول كردم .

 كباب برگ و شيشليك بود توي رستوران نايب !  شام

 ذهنم مشغول بود كه اصال متوجه چيزي نشدم .  اونقد

به به و چه چه كردم در صورتي كه اصال  ماشين الكي توي

 حاليم نبود چي خوردم . 

 سپند گفت بيخيالش شدم نمي وقتي

 

 [14.12.15 15:37] 

 تازت حالم سر جاش اومد .  رم
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حسي كه به سپندم دارم رو .. ميتونم براي شروين هم داشته  اين

 باشم ؟ 

 ايد شروين رو بخوام !!! بتونم .. ولي اول بايد بخوام ! ب شايد

 

 

 

 [14.12.15 23:33] 

 #پست #سي_پنجم 

 #مادمازل 

يك هفته ي بعدش واقعا اتفاق خاصي نيافتاد .. بعضي وقتا  تا

ميرفتيم بيرون، همش زنگ ميزد . منم حسم عوض نشده بود .. 

 يعني تغيري توش احساس نميكردم . 

 وس منتظر اتوبوس بودم . ايستگاه اتوب توي

توي جيبام كردم و سرمو بيشتر توي شال گردنم فرو  دستامو

 بردم . 

ديدم اتوبوس دير كرده دستمو توي كيفم بردم و كتاب  وقتي

 كيمياگر رو برداشتم تا براي بار چهاردهم بخونم . 

 بود كه هيچوقت از خوندنش سير نميشدم .  كتابي

 دنيا ديگه نبودم .  كه ميخوندم .. توي اين كتاب

تك تك جمله هاش پرواز ميكردم، حتي ويرگول هاش هم رو  با

 من تاثير داشت . 
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مهم نبود، اتوبوس نياد يا من يخ بزنم ! فقط دوست داشتم  برام

 زمان وايسته تا من اين كتاب رو بار هاو بار ها بخونم . 

 اومد .  اتوبوس

اتوبوس كتاب رو با بي ميلي بستم و  گذاشتم كنار.. يادم  توي

 افتاد دو هفته ديگه بهمنه .. ديگه واقعا زمستون بود ! 

 ... فصل من !  بهمن

 مين روزش متولد شدم . ١٧كه من توي  فصلي

 تعريف ميكرد .. مثل هميشه، خشمگين ..  عمه

 :  ميگفت

ين سال بدنيا دختر، تو و داداشت توي بدترين روز و بدتر -

اومدين ... هوا سرد بود ... سپهر مريض بود ... مادرتون داشت 

جون ميداد و باباتون هم بيماري سختي گرفته بود . پدربزرگتون 

همون روز تصادف كرد رفت توي كما ... اصال از اولشم نحس 

 بوديد . 

.. اگه بزرگ شم نحسي از بين ميره ... بزرگ شدم و بابا و  گفتم

از هم جدا شدن، بزرگ شدم و بابا زن گرفت، يكي ديگه مامان 

هم گرفت! بزرگ شدم و سپهر مرد! بزرگ شدم و سپينود معتاد 

شد! بزرگ شدم و سپندم الل شد، بزرگ شدم و از زور درد 

 دادم !  قهام، زخم هام، خاطراتم... خواب شبو طال

 سرمو به پنجره ي سرد تكيه دادم .  

 شدم .  شدم ... اره بزرگ بزرگ
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شدم و ديدم انحطاط چيزي فراتر از اونيه كه صبرت به  بزرگ

 تو اجازه ميده .. و تو بايد اونقدر صبر بخري، كه كم نياري ! 

بزرگ شدم، صبر خريدم و شيش سال با كتفي كه دكترا از  منم

درمونش عاجزن زندگي كردم ... با برادري كه بهم همه گفتن 

خواهري كه واسه نجاتش يكي از بيچاره حاال چيكار كنه ؟ با 

 كليه هامو بهش دادم . واسه خانواده اي كه ... خانواده نبود ! 

بچه ي پرورشگاهي اي رو داشتم كه همه توي  احساس

 پرورشگاه بهش ميگن مادر ! 

شدم و بي بي، تنها فرد مورد عالقه ام، تنها تكيه گاهم،  بزرگ

 توي اون خراب شده، مرد . 

شب بود، گورستون سرد بود، منو يادشون رفته بود نميره ..  يادم

 ببرن .. 

شب اول قبر رو با بي بي حس كردم . منم ديدم .. منم تجربه  منم

 كردم . 

سالم ..  ٢٣روي هم فشار دادم . بزرگ شدم ... شد  چشمامو

 اولين خواستگار ! 

ها به جاي خوبي ها از بدي ها ميگفتن . هيچكس نبود  عمه

 جمعش كنه .

ولي هنوز صدا داشت . گفت نه ! گفت نه و همون شب،  پندس

 چنان باليي سرش اومد كه ديگه نتونست حتي بگه "ن" ! 

 شدم ... اومدم تهران .. اوج بي پولي!  بزرگ
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بدبختي كار پيدا كردم . شب كنار معتادا توي پارك جاي خوابم  با

 بود . 

رو اجاره  كه بيشتر شد با قسط و وام خونه اي كه دارم پوالم

 كردم . تا همين ماه پيش كه تونستم بخرمش . 

شدم و االن ... توي اتوبوس، توي فصل بهمن، دارم درد  بزرگ

 ميكشم . 

عجيب بوي خون ميدن ... بوي زخم هاي خشك شده ..  خاطراتم

 بوي چرك، بوي انتقام ! 

*** 

 سپند ؟ كجا ميري ؟ -

م و گفتم : باشه .. دست به حمام اشاره كرد . سرمو تكون داد با

 كاري خواستي زنگ بزن ... كليدش رو تازه درست كردم . 

 تكون داد و رفت توي حمام .  سري

 سري به غذا زدم و يه همي هم زدمش .  رفتم

 زنگ زد .. كي جز شروين ميتونست باشه .  تلفنم

 الو بله ؟  -

 سالم خره !!!  -

 بود !  ماهنوش

 عمت خره ! چه عجب يادي از ما كردي ؟  -

 اينا رو ولش كن .. اوضاع ؟ -

 خوب، متوسط ..  -
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 گفتيم : افتضاح.  باهم

 دومون خنديدم .  هر

 خرم ... مياي امروز بريم خريد ؟  -

 خريد خوبه، به شرطي كه با تو نباشه .  -

 واااي خيلي گشاد شديا .  -

 خجالت بكش زنيكه ... با اين سنت ؟  -

 تو چي ؟ سن خره شرك رو داري !  -

 خفه شو ..  -

ادم گاهي وقتا بايد به يكي زنگ بزنه فقط فحش بده بهش .  اصال

 كي بهتر از ماهنوش ؟ 

 كردم ناهار بياد پيش من و سپند . قبول كرد .  دعوتش

از ظهر رو با مسخره بازي و سرو صدا خورديم و بعد  ناهار

ماهنوش و سپند رفتن بيرون . الهي بميرم ... ماهنوش االن 

 پدري از سپند در مياره كه نگو و نپرس ! 

 اهنگ گذاشتم و شروع به شستن ظرف ها كردم .  يه

سنگي به پنجره ي هال خورد . اولش اعتنا نكردم ولي  يكدفعه

بعدش شدت گرفت، با ترس از توي آشپزخونه رفتم توي هال و 

 ه رو زدم كنار .. پرد

بود .. با ماشين يه بغل كه نه، هزار بغل گل ياس بود كه  شروين

 چيده شد بود پشت ماشينش . 
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بهش نگاه كردم كه چشمكي بهم زد و با زبان اشاره گفت  برگشتم

 "دوستت دارم" ! 

 

 

 

 [16.12.15 15:08] 

 #پست #سي_ششم 

 #مادمازل 

 شر بارون ميومد .. ديوونه بود !  شر

 داد ميزدم كه بيا باال، فقط با يه لبخند بهم خيره ميشد .  هرچي

 اي دستاشو باز كرد و گفت : من ديوونه ام نه ؟  يكدفعه

 داد زدم : شك نكن .  بلند

ديوونه ها جاشون يا زير بارونه، يا بغل دوست دخترشون ! تو  -

 كدومشو قبول داري ؟ 

 ي اي بود ! قشنگ تو دو راهي قرار داد ادمو ! عوض عجب

حرص داد زدم : برو بمير بابا ... همون زير بارون بمون گل  با

 هات قشنگ اب بخوره ! 

 خنديد :  بلند

چرا اينقدر حرص ميخوري بيد مجنون ؟ ببينم .. مگه سپيدار  -

 اب نميخواد ؟ 
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 نگاش كردم :  متعجب

 ر . توام بيا با اين گل ها اب بخو -

 بلند بهش فحش ميدادم و اونم ميخنديد .  بلند

 اومد باال .. موش اب كشيده بود .  بالخره

 سر و وضعش خنديدم :  به

 بازم با يه بهونه اي سر و كلت تو اين خونه پيدا شد .  -

 چيكار كنيم ديگه !  -

 خورشت الو اسفناج گذاشته بودم .  غذا

شروين تا لباس هاشو دوتا از لباس هاي سپند رو دادم  يكي

 عوض كنه . 

 از تو اتاق اومد :  صداش

 سپند كجاست ؟  -

 رفت بيرون . زودتر بيا غذا يخ نشه .  -

 بيرون و دستاشو بهم زد : اومد

 به به ! چيكار كرده خانوم كوچيك !  -

 رو كشيد بيرون و نشست پشت ميز .  صندلي

اخماش تو هم رو كشيدم و بردم وسط ميز گذاشتم . ديدم كه  غذا

 رفت :

 اين چيه ديگه ؟  -

 تعجب گفتم : خورشت الو اسفناج .  با
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 "چي" اي گفت كه يك لحظه سكته زدم .  چناني

 شروين جان .. الو اسفناج . خيلي سخته ؟  -

 ش طوري شد كه انگار يه چيز چندشناك داره ميبينه .  قيافه

 زدم :  پوزخند

 يادم نبود، شما كمتر از رست بيف ميل نمي كنيد .  -

 جديت بهم خيره شد :  با

 اين بحث ها رو نميخوام بشنوم . فقط ... يه جوريه .  -

 خب نخور . تخم مرغ هست .  -

 دلت مياد ؟؟ -

بي تفاوت نگاش كردم، نخواستم بزنم تو ذوقش ولي نشد كه نشد  

 : 

 مگه كي هستي كه دلم نياد ؟  -

 بهم خيره شد . چنگالش از دستش اقتاد .  عجبمت

 انداختم زير و مشغول خوردن شدم .  سرمو

 از يه ربع صداش اومد :  بعد

همه ي اينا رو ميزارم پاي دلخوريت، پاي دعوايي كه باهم  -

 داشتيم ! اميدوارم حرفت درست نباشه ! 

 اميدواري ؟ چرا ؟؟؟ -

 شد روي ميز :  خم

 من..  -
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 رق زد باز ب چشماش

 اين رابطه رو  -

 هم اين كلمات نفس گير مقطع .. جون ميگرفت، اين چشما ! باز

 ميرسونم  -

 لب هاش اروم بود .. نفس هاش به صورتم ميخورد  حركت

 به خوش طعم ترين جاش !  -

 به سمت چپ چرخوندم :  سرمو

مگه ميشه، فقط تو تالش كني شروين ؟ تكي كاري به جايي  -

 نميرسه ! 

 يرسونم . ببين كي گفتم . م -

*** 

از ظهر باروني كنار سپندم نشسته بودم و داشتم باهاش  بعد

 حرف ميزدم . بحثمون دانيار بود .. دانيار پاكزاد ! 

 نميدونم ... شروين واسه من اينجوري تعريف كرد .  -

 :  نوشت

خيلي حس بديه ! خب صد در صدي كه دانيار شبيه پدر يا  -

 مادرش نيست ! 

ببين سپند .. من و تو توي دو سه روز چيز بدي از دانيار  -

 نديديم . شايد اونا يه چيزي ديدن كه .. اينو ميگن ! 

نه ببين بحث من اين نسبت هاييه كه بهش ميدن . دقت كني  -

 همشون مربوط به ننه باباش ميشن . 
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 و شونه هامو باال انداختم : خنديدم

 بيخيال بابا ... مگه مهمه ؟ -

 خانواده ي شوهرتن هااا !  -

حرص گفتم : چرا شما ها اينجوري ميكنين ؟ بابا مگه بچه  با

ساله اين ؟! اونا شوهر شوهر ميكنن . من كه ميدونم  ١٨هاي 

 اين رابطه به جايي نميرسه.

 بحث اينه كه تو بخواي به جايي برسه يا نه .  -

 . واي سپند اين صفحه خيلي كثيف شد . برو صفحه بعد  -

 بحثو نپيچون .  -

 نه ! نميخوام ... هنوز شروين مومني رو نميخوام .  -

نگاه كرد و بعد از چند دقيقه نوشت : مطمئنم نميتوني  بهم

 عاشقش شي .. انگاري دلت جايي گيره !!!! 

 و پامو گم كردم :  دست

 برو بابا !  -

 جايي گير كرده ؟ نميدونم !  دلم

 

 

 

 [16.12.15 23:28] 

 #پست #سي_هفتم 
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 #مادمازل 

ايستگاه اتوبوس نشسته بودم، كيمياگر ميخوندم و ميلرزيدم  داخل

. شال گردنم رو باالتر كشيدم، اين ايستگاه اتوبوس ِ نزديك هتل 

 رو دوست نداشتم . به نظرم دوست داشتني نمي اومد . 

 رو شكر شروين نبود گير بده كه من چرا باهاش نرفتم .  خدا

يه پتو و يه سماور چايي داشتم ميتونستم تشكيل يه خونه بدم  اگه

 اونجا ! 

به خط رو حفظ بودم .. اما ميدوني .. كيمياگر كه فقط يه  خط

 رمان نبود! يه دنيا بود . 

 يكي به ايستگاه رو متوجه شدم . توجه نكردم . ورود

از همون سطري كه توش گم شده بودم شروع به خوندن  دوباره

 كردم . 

رفت توي كولي طرح چيريكيش و كتابي رو در اورد،  دستش

 كيمياگر !!!! 

ديگه رمان رو ادامه بدم . برگشتم تا نگاه كنم ببينم كيه  نتونستم

 كه اونم كيمياگر ميخونه ... ديدمش ! 

 تاب توي دستم . بهم نگاهي انداخت و بعدش به ك اونم

 رو زد روي چشمش :  عينكش

 سالم .  -

 زمزمه كردم : سالم .  مات

 اينجور موقع ها ياد يه اهنگ مي افتم .  -



@Rooman_nazy 

@Rooman_nazy 
 

به ديوار شيشه اي پشتش تكيه داد. ها كرد، بخار بلند شد  سرشو

 . 

 سردته ؟  -

 ندادم .  جوابي

ه ياد اهنگ زمين صافه مي افتم . داستان ما دوتا عجيب شبي -

 اون اهنگه ! 

به كار نمي افتاد .. ديدنش خودش كيميا بود .. حرف  زبونم

 زدنش كيمياگر ! 

 خانوم مجنون ..  -

 برگشت بهم نگاه كرد :  دوباره

فكرشو بكن ... توي ايستگاه اتوبوس، وسطاي فصل سرد  -

بهمن، كتاب كيمياگر توي دستت و يك ساعت منتظر اتوبوس 

ببيني كه اين همه شباهت رو با تو  وايساده باشي ... يكي رو

 داره .. 

 از حرف هاش باال نمي اومد . اين از شروين بدتر بود !  نفسم

 يك ... -

 هري ريخت پايين ..  دلم

 دو ...  -

 اوج سرما تب كردم .  توي

 سه ..  -

 سردي روي مهره هاي كمرم نشست.  عرق
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 عاشق شدي !!!  -

اد وزيد ... اولين برف موقع اتوبوس اومد و رد شد، ب همون

 زمستوني دونه دونه روي شونه هامون ميشست . 

 برگردوند و توي كتاب غرق شد .  سرشو

قاب بود . كيمياگر، دانيار پاكزاد، روز تولدم و اولين  بهترين

 برف زمستوني ! 

 *** 

 گردنبند كوچيكي كه سپند واسم گرفته بود خيره شدم .  به

 بغلش و بوسش كردم :  رفتم

چرا زحمت كشيدي اخه تو ؟ مرسي خيلي قشنگه ! راستي ..  -

 تولد توهم مبارك . 

 و به ساعتش نگاه كرد .  خنديد

از اين غريب تر نديدم .. دو نفر روز تولدشون به اون يكي  تولد

 تبريك بگن ! 

 هم زنگ زده بود تبريك گفته بود .  ماهنوش

 هم به يه اس ام اس بسنده كرده بود .  سپينود

 خوبه يادش بود !  باز

 رو بريدم و با چاي بردم توي هال .  كيك

 داشت فيلم كمدي نشون ميداد .  تلويزيون

بود ولي خوش گذشت . تا اخر شب باهم حرف ميزديم و از  بد

 اين اشغال پاشغاال ميكرديم تو حلقمون . 
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 يكم كار داشتم واسه ي همين بيدار موندم .  شب،

 پشت سيستم نشستم . ليوان قهوه خوردم و  يه

 ساعت بعدش تمام گردنم درد ميكرد .  يك

توي واتس اپ واسم پيام از طرف شروين اومد : چرا  يكدفعه

 بيداري ؟ 

 نوشتم : كار دارم . تو چرا بيداري ؟  براش

 مهمونيم .. ميخواي بياي ؟  -

 س به قران !!!!  خجسته

 باشه حتما !  -

 تم . استيكر پوكر فيس هم واسش گذاش يه

 بهم پيامي نداد . بهتر ! بره با همون قوم تاتار حال كنه !  ديگه

 از اينكه كارم تموم شد خميازه اي كشيدم و خوابيدم .  بعد

ميدونستم كه نه هتل كار دارم نه كالس دارم . همه  صبح

 ميدونستن .. كل دنيا ميدونست ! مگه ميشه كسي ندونه ؟ 

يه ليوان در دار پر از قهوه، با  رفتم .. ايستگاه اتوبوس، با ولي

كلي لباس گرمايي، زير برف و توي برف هاي انبار شده. با يه 

 كوله ي چيريكي, با كتاب كيمياگر . 

ايستگاه اتوبوس .. منتظر بودم . انتظار بدترين حس دنياس  توي

 ! اينو باور نداشتم .. تا امروز كه باور قلبي بهش پيدا كردم .

مكنه امروز هم ببينمش ؟ شايد فقط روز هاي فكر ميكردم م چرا

 فرد مياد، شايد . 
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ي ياداشت كوچيكم رو باز كردم و ده بار نوشتم "دانيار  دفترچه

 پاكزاد مياد" . 

هام از سرما سر شده بود و ابريزش اشك و اب بيني پيدا  انگشت

 كرده بودم، مهم بود ؟ نه ! 

 از نيم ساعت صداي قدم هاي استواري رو از دور شنيدم .  بعد

گاهي با ادما طوري بازي ميكنه كه تمام اعضاي بدنت  انتظار

 چشم و گوش ميشه ! 

بردم باال .. دانيار بود . با يه تيپ چيريكي .. با كتاب  سرمو

 كيمياگر، با يه چتر مشكي، اون سمت خيابون وايساده بود . 

 اورد باال .. اون توي اون ايستگاه من توي اين ايستگاه .  سرشو

 نگاه كرديم .  بهم

زد بهم .. لبخند زدم بهش، اتوبوس ها جلومون ظاهر شدن  لبخند

 .. ديدنش ديگه امكان پذير نبود . 

گاهي وقتا كاري با ادما ميكنه كه، فقط بايد برسي !  انتظار

 !! نرسيدن راه كار كنار زدن اين حس نيست!
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از اون روز .. دعا ميكردم سال ها انتظار بكشم، انتظاري  بعد

 كه تهش بتونم ببينمش . 

دعاهام نگرفت .. شروين ساعت كاريش رو با من يكي كرد  ولي

 . حاال راننده سرويس من شده بود ! 

رابطه ي مسخره رو تمومش ميكردم ! االن بعد از اين  كاشكي

چند ماه احساس ميكنم رابطه اي كه داريم با كلي شور و نشاطي 

 كه شروين واسه من ميزاره، براي من كامال پوچه ! 

 ميگفت با شروين چطور ميگذره ؟  ماني

 كردم :  فكر

 فقط خوش ميگذره !  -

 روز از صبح تا االن هيچيش عادي نبود .  اون

ها همشون  و همشون بي اعصاب بودن . حدس ميزدم  مومني

 ماجراي دانيار بود . 

 با فكر كردن به اسمش هم ضربان قلب ميگرفتم .  حتي

 بايد تمومش كنم .. رابطه اي كه با شروين داشتم رو !  امروز

سيستم نشسته بودم، هتل مسافر چنداني نداشت .. خلوت بود  پشت

 . 

 اشتن با هم پچ پچ ميكردن . روي مبل البي د پسرا

كالفه نگاهي بهم انداخت ... خنثي نگاهش كردم كه  شروين

 كالفه تر نگاهم كرد . 
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چي ميخواد، اين كه برم پيشش، ارومش كنم، حتما سه  ميفهميدم

 چهارتا فحش هم به دانيار بدم . 

 : چرا ؟ واقعا اقاجون خدا بيامرز چي فكر كرده ؟  ماني

: نميدونم .. بابا ميگفت بزرگترين نوه دانيار حساب شده  روهان

. در اين صورت اين هتل، خونه ي داراباد مي افته دست اون 

 شياد ! 

 فشرده شد.. نبود ! شياد نبود !  دلم

زمزمه كرد : مباركش باشه . شما كه به اندازه ي كافي  شهروز

 دارين ؟ ديگه چي ميخواين ؟ 

ي اين اقا دانيار محترم هم نيومده بگه : ِد اخه المصب اميرعلي

 باشه ميگيرم .. ميدوني چي گفته ؟ 

 حتي من منتظر نگاهش كرديم .  همه،

 گفته مگه بابابزرگ منم بوده كه االن ارثشو بگيرم .  -

 پچ پچ و داد همشون بلند شد .  صداي

بلند شد : من نميشينم اينجا در مورد پسر عمم بد بگم .  شهروز

ست دارين خودتونو خالي كنين . شماها انگار پول هر طور دو

 از خون واستون مهم تره . 

 جلوي چشماي منم رد شد و از هتل زد بيرون .  از

 : ديگه كاريه كه شده .  اهورا
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پدر شده بود راستي ! بچه ش ولي سالم نبود ! بچه ش  اهورا

بخاطر ازدواج فاميلي يه كروموزوم بيشتر داشت . سندروم دان 

 ! 

 شده بود . ادامه داد :  شكسته

نميخوام هيچكدومتون مثل من و اميرعلي ازدواج فاميلي كنين،  -

كه حاصلش بچه اي بشه كه عمرش به اندازه ي كافي قد نميده تا 

 ارث باباشو بگيره . 

توي گلوم نشست .. انتظار نه ماه بارداري وقتي شيرينه  بغض

 كه بدوني يكي مياد كه از خودته . 

اينجا خيلي شيرينه، حتي اگه بچت سندروم دان داشته  ظارانت

 باشه . 

 : زنگ زدم دانيار بياد اينجا باهم صحبت كنيم .  روهان

همه رفت توهم، انتظار خيلي شيرينه خدا !!! وقتي  اخماي

 جوابشو ببيني شيرين تر ميشه . 

چهار بعد از ظهر، صداي قدم هايي اومد كه لرز به تنم  ساعت

 اومد !  انداخت،

حسيه .. پيش دوست پسرت بشيني و دلت با كسي باشه كه  چه

 جلوت نشسته ؟ 

 اروم گفت : گفته بودم اين هتل رو نميخوام !  دانيار

با اخم گفت : ميدونيم ! ولي وصيعت بابابزرگه ! توام نوه  روهان

 ي بزرگشي، چه بخواي چه نخواي ! 
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بايد يه قانون واسه  : مثل اينكه هر كي نوه ي بزرگ باشه دانيار

 ي اين خانواده بزاره ؟ نه ؟؟!!

 مسخره !  چه

 منتظر بهش نگاه كردن .  همه

دانيار به دست شروين روي دست من افتاد. لبخند بيست  نگاه

 ثانيه اي زد : 

 ازدواج فاميلي ممنوعه .  -

شاد شد . سرمو انداختم پايين .. نكنه فكر كرده .. من و  اهورا

 شروين، واي خدا فهميد ! 

: البته من زياد تهران نيستم ... توي سال يكي دو ماه ميام  دانيار

. بيشتر بندر عباسم . واسه همين مديريت هيچ كدوم از اينا رو 

نميتونم به عهده بگيرم . پس همون روند قديمي خودتون رو 

 ه بدين . ادام

 شد كه بره .. دوتا قدم رفت جلو و بعد برگشت :  بلند

 كاري هم به كار من نداشته باشيد، كوچولوها !  -

 قدم تند كرد و رفت .  سريع

 زدم به تيكه ش كه شروين دستمو محكم فشار داد .  لبخند

نگاه كردم و شب تاريك چشماش قرمز بود ! يادم نبود ..  بهش

 كيمياگر من خط قرمزشونه ! 

 چيه ؟ باز چت شده ؟؟؟  -

 غريد : فكر نكن نديدم !!!  عصباني
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 چيو ؟ واي شروين من متوجه نميشم .  -

 همين لبخندو، سردي دستاتو ... نگاه هاي زير زيركي .  -

 كردم رنگم پريد .  احساس

 مو جمع و جور كردم : خود سريع

 برو بابا، تو كار تو يكي من موندم .  -

 از تو دستش كشيدم بيرون و پاشدم :  دستمو

 دارم ميرم خريد .. نمياي كه ؟  -

 پاشد :  عصبي

 چرا منم ميام .  -

 ساعت بعدش باهم توي پاساژ قائم قدم ميزديم .  نيم

 ي سپند دنبال يه جفت چكمه ي خوب بودم .  واسه

از خريدنش از مغازه اومدم بيرون . شروين عصبي داشت  دبع

قدم ميزد . وايساد و دستاشو توي جيبش كرد . سيگاري در اورد 

 و گوشه ي لبش گذاشت . 

 تند كردم و بهش رسيدم . قدم

 وايسادم :  جلوش

 به منم يه نخ بده .  -

رو گذاشت تو جيبش، سيگار دست نخورده ش رو  فندكش

 چي ؟؟ برداشت و گفت : 

 ميگم يه نخم به من بده !  -
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 نگاهم كرد :  كالفه

 سپيدار، حوصله ات رو ندارم !  -

 ا ؟ پس چرا پاشدي اومدي بيرون؟ اينا همش بخاطر دانياره؟  -

 بد نگاه كرد، پوزخند زدم :  بهم

 چرا گناه ننه باباشو پاي خو -
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 ميزارين ؟ اونم ادمه !  دش

اي توي پاساژ خلوت داد زد : ِد اخه المصب، اون كثافت  يكدفعه

 چي داره كه اينقدر پشت اونو ميگيري ؟!!

متقابال داد زدم : دانيار رو كه ميبينم انگاري خودمو دارم  منم

ميبينم ! همونقدر كه من درد دارم اونم داره و شما ها كه اينقدر 

 و نميبينين . نزديكين بهش اين

 اي سمت راست صورتم سوخت .  يكدفعه

 سيلي زده بود ؟  بهم

برگشتم بهش خيره شدم . پشيموني تو نگاهش موج ميزد .  ناباور

 مردم نگاهمون ميكردن . 

اومد حرفي بزنه با بغض داد زدم : خفه شو شروين .. هر چي  تا

 بين ما بود تموم شد . نميخوام ديگه ريختتو ببينم ! 

ازش دور شدم . برام سنگين بود .. سيلي كه عادي بود  يعسر

 واسم ! ولي .. شروين! 
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 بود خوش طمع ترين جاش ؟؟؟!!!  اين
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 #پست #سي_نهم 

 #مادمازل 

 خونه غوغا بود ! سپند گوله ي آتيش بود، مثل گونه ي من .  توي

وي گونه هام مونده بود، سپند فهميد . دستاي شروين ر جاي

دهنشو باز ميكرد تا داد بزنه ولي وقتي ازش صدا نميشنيد دوباره 

 ساكت ميشد . 

 كرده بودم و كتفم درد ميكرد .  سردرد

 در خونه زده شد . رفتم تا ببينم كيه، شروين بود !  زنگ

 در رو باز نكنم اما سپند سريع در رو باز كرد .  خواستم

 كردم :  وحشت

 چرا باز كردي ؟  -

 سرخ بود ... عصباني بود !  چشماش

 اومد داخل خونه .. پشتمو بهش كردم .  شروين

 رفت جلوش و يه سيلي جانانه بهش زد .  سپند
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.. صورت شروين كج بود و دستاي سپند مشت شده بود  برگشتم

 . 

 سمتش .. ميترسيدم بگيره بكشتش!  رفتم

رو گرفتم كه بازوش رو تكون داد و دستم ول شد از  بازوش

 بازوش ! 

ي شروين رو گرفت و با گريه اصواتي از خودش در اورد .  يقه

 الهي بميرم .. برادرم نميتونه گله كنه ... 

 ميگفت : اااا يييي اممم  فقط

بغض كرد و من بخاطر سپندم روي زمين افتادم و زار  شروين

 ميداد ... خداا !!  زدم . سپند هنوز ادامه 

ها كه كم شد سپند روي مبل نشست و سرشو توي دوتا  صدا

 دستاش گرفت . 

از يه ربع سكوت سريع شروع به نوشتن كرد . نوشتنش  بعد

 طوالني شد . 

از اينكه تموم شد جلوي شروين گرفت . شروين با صداي  بعد

 لرزوني شروع به خوندن كرد : 

دستت خيلي مردي ميكني، از  فكر ميكردم خواهرمو بسپارم -

منه الل بهتر مراقبش هستي ! چي فكر كردي ؟ پدر نداره بايد 

بگيريش به باد كتك ؟ چرا فكر كردي اللم نميتونم باليي سرت 

بيارم ؟ به خداي احد و واحد جنازه ي خواهرمم روي دوشت 

رو با صدام تو  نانميزارم كثافت ! كاشكي ميتونستم همه ي اي

 نم ! صورتت تف ك
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 گزيدم تا صداي گريه ام بلند نشه ! خدايا ... چرا سپندم ؟  لبمو

 روي زمين نشست و منو بغل كرد .  سپند

روي مبل وا رفت . برگه دستش بود . سرشو توي  شروين

 دستش گرفت . 

خونه رو فقط اممم اممم هاي سپند و هق هق هاي من  سكوت

 ميشكوند ! 

 از چند دقيقه شروين زمزمه كرد :  بعد

شماها نميدونيد چه فشاري رو منه ! بخدا سپيدار رو خيلي  -

دوست دارم ... باور كن سپند ! بشكنه دستم كه امروز هرز رفت 

. سپند بخدا خيلي مردي ! كه از خواهرت محافظت كردي ! من 

چي ؟ شهرناز من چي ؟؟؟ ُمرد ! حاال قاتلش، شده رئيس همه 

! بخدا دارم  ره... داره راس راس جلوي چشمم راه ميچي 

 رواني ميشم . 

توي سكوت بهش زل زد . من پشتمو بهش كرده بودم ..  سپند

 دانيار كه صد در صد نبود . 

سالش بود . دانيار بيست و خورده اي سن داشت .  ١٥شهناز  -

عاشق دانيار بود ... نه عشق الكي .. واقعا دوستش داشت . به 

يار گفت، دانيار پسش زد ... كثافت حروم زاده به خواهر من دان

نميدونم چي گفت كه شهناز شب رفت ! از اون خونه رفت و سه 

 بيرون !  دنسال بعد جنازه ش رو از توي اب كشي

 و بدنم از اين حرفا ميلرزيد .  تن

 يه ليوان اب جوش واسه شروين برد .  سپند
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! اصال تقصير خوده شهناز  ! نه ! دانيار هيچ كاري نكرده نه

 بوده ! ميخواست عاشق نشه ! 

بخدا ميترسم سپند ! ميدونم ميشنوي سپيدار.. ميدونم كه تو  -

اونقدر بد نيستي كه وقتي با مني به دانيار فكر كني، اما تو رو 

خدا فكر نكن ! دانيار جالب نيست ! دوست داره زنا رو پخش 

 سه ! زمين كنه ! شهناز يه نمونه شه . نح

 از چشمم ريخت پايين . كيمياگر من ... نحس نيست !!!  اشك

 برو ... گمشو شروين !  -

 سپيدار ..  -

 از اين به بعد ... اقاي مومني و خانوم مجنونيم فقط !  -

سپيدار گوش كن به حرفم .. من دوستت دارم . تو نميخواي  -

بفهمي باشه نفهم ... كل دنيا ميدونه ! هم من، هم دنيا يه روزي 

 بهت ثابت ميكنيم . 

 دور بازو هام حلقه كردم :  دستامو

 سپند اقاي مومني رو راهنمايي كن بيرون !  -

 در اومد .  صداي

دويدم و خودمو توي حموم  از اينكه سپند به من نزديك شه قبل

 انداختم . 

صداي لرزوني گفتم : نترس، يكم سردمه! اب گرم بريزم روم  با

 خوب ميشم ميام ! 

 زد به در ... يعني باشه !  يدونه
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 ؟  سرده

انتظار ادمو سرد ميكنه .. به سر برسه گرم ميشي .. خوب  گاهي

 گرم ميشي ! 

ه اتوبوس ساعت توي ايستگا ٦٠٠خوب كه حاضري  اونقدر

توانير، زير برف و بوران، زير بهمن حتي ! با يه ژاكت 

 ورزشي بدرد نخور، با كيمياگر بشيني . 

 شرطي كه ...  به

ببيني كيمياگرت كنارت نشسته ! زخم داره، درد داره !  برگردي

 مثل خودت ... 

موقع س كه جهنم هم بري گرماش واست عاديه .. چرا كه  اون

 ي ! وقتي ببينيش، ذوب شد

 *** 

 من درخواست استعفاتون رو قبول نميكنم .  -

 خواهش ميكنم اقاي مومني .. نميتونم اينجا كار كنم -

 بلند شد و دستاشو روي ميز گذاشت :  روهان

 بخاطر كي ميخواي بري ؟  -

 قدم رفتم عقب تا اومدم جواب بدم صدايي از پشت سرم اومد :  يه

تل ديگه سمتي ندارم . مشغول من ميرم خانوم مجنون! تو اين ه -

 كار كارخونه شدم . پس استعفا نديد . 

 برنگشتم نگاهش كنم .. صداي بلند در به گوشم رسيد :  حتي

 استعفانامه رو پاره ش كنين ... ميمونم !  -
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 هميشه يه هدف پشتشه !  انتظار

 چي انتظار ميكشي ؟  واسه

 كي انتظار ميكشي ؟  واسه

 ! كي؟

 روين مومني ! ! نه ش كيمياگر

 ميرفتم كه صداي روهان به گوشم ر داشتم

 

 [17.12.15 22:56] 

 :  سيد

اميدوارم عاشق دانيار نشده باشي .. اگه شدي تسليت .. و  -

 تسليت بخاطر اينكه ديگه .. نمي بينيش !!! 

 نزد ... انتظار هميشه تلخه ! بيهوده س !!!!  قلبم

 

 

 

 [17.12.15 23:23] 

 #پست #چهلم 

 #مادمازل 

 سمتش .  برگشتم

 چرا .. فكر ميكنيد نحسه ؟  -
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 باال اورد و بهم زل زد :  سرشو

وقتي بدنيا اومد، عمه مرد . تولد سه سالگيش مامان بزرگ  -

مرد . تولداي بعديش ما هميشه يكي از اعضاي خانواده رو از 

رگترينمون بود ... ولي ديگه حسابش هم دست ميداديم . بز

نكرديم .. بعد از مرگ شهناز البته ! اون موقع بود كه همه چيز 

 ... توهم حسابش نكن!  رعادي شد ... دانيار از ما نيست سپيدا

 مشت شد :  دستام

قرن چندميم االن ؟ كار خدا رو ميزاري پاي يه ادم ؟ پاي بنده  -

ل خاندانتون زجر كشيدين ش ؟ اگه تو، پسر عمو هات و ك

بخاطر از دست دادن عزيزاتون ... ببين اون قدر زجر كشيده كه 

 هر سال روز تولدش يكي بايد بميره ! خجالت بكشين ! 

 زد :  پوزخند

 اينا رو ولش كن ... عاشقش نشو ! ادم قحط نيست .  -

 دستم برو بابايي بهش نشون دادم و از دفترش زدم بيرون .  با

 ؟ كيمياگر سفر ميكرد ولي ميومد ... بايد بياد .  نياد چرا

دلم بهش گفتم ساعت چهار، زير بهمن، توي بهمن، ساعت  توي

 عصر !  ٥:٣٠

عصر بود، بهمن بود، سرد بود ... انتظار همنشين  ٥:٣٠ ساعت

 من بود . 

 قدم هاش اومد .. نشست كنارم .  صداي

 اومد :  صداش
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 سالم .  -

 به زور اومد :  صدام

 سالم ...  -

 شنيدم با شروين بهم زدي ..  -

اوردم باال ... واي خداي من ! يه جاي سالم تو صورتش  سرمو

 نبود ! شروين !!!! 

 واي ! چي شده .. صورتتون ؟  -

 درد لبخند زد :  با

 خيلي وقت بود از پسر دايي كوچيكم كتك نخورده بودم !  -

 با تاسف انداختم پايين :  سرمو

 همش تقصير منه !  -

 چرا .. فكر ميكني ؟  -

اخه .. اخه از وقتي ... اصال وارد زندگيتون شدم ... همه چيز  -

 بهم ريخته ! 

 كرد و سرشو مخالف من چرخوند :  ها

 ادماي تنها، هميشه نحسن !  -

 كردم ..  سكوت

 ادماي نحس، هميشه تفكر فوق العاده اي دارن !  -

 سمت من و بهم لبخند زد :  برگشت

 از شما بعيده خانوم مجنون !  -
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 اومد .. جدا شدم و انگاري كه نشدم .  اتوبوس

 پيش قسمت مردونه اي بود كه كيمياگري بهش تكيه زده بود .  دلم

 ؟ نميدونم .. اخر خط پياده شدم .  مقصدم

 هام رو توي گوشم گذاشتم ...  هندزفري

 پوچي ميكردم !  گناه داشتم، احساس احساس

 راست ميگفت، تسليت !  روهان

ترين خيابون دنيا هم، اگه با دوتا چيز طي كني، واست  طوالتي

 كوتاه ترين مسير ميشه . 

دستي كه دست ديگه اي هم توش باشه، يكي قلبي كه توش  يكي

 يكي ديگه باشه ! 

 دوست داشتن، بايد حذف بشه !  اين

 . ديگه نبايد مثل من باشه  دانيار

 شبيه من باشه .  نبايد

ميرفت و شروين رفت . باز هم خودم بودم و خودم ...  دانيار

 ولي اين انتهاي كار نبود . 

 رفتم و جلوي خونه كلي جفت كفش بود .  خونه

 رو باز كردم ..  در

ميز گل بود، شيريني بود، چايي بود . مهمون بود، سپند  روي

 بود، شروين بود ! 

 شلوار پوشيده بود .  كت
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 به روي من وايستاد :  رو

 گفتم ميرسونم به خوش طمع ترين جاش !  -

 طمع ترين جاش يعني، خواستگاري ؟؟؟  خوش

 شيرين نبود، زهر بود !  خواستگاري

 هرچي تالش ميكردم از همه دور بمونم، دنيا نميذاشت !  انگار

 منفي بود فقط ! جواب ميدم ... نميدونم كي ؟! مهمم نبود !  گفتم

 رفت و اس ام اسش واسم اومد:  شروين

هر چقدر بگي نه، بيشتر ميام سراغت ... بعد از اين همه  -

وقت، عاشق شدم ! ولت نميكنم ! ادم وقتي عاشق ميشه، نبايد 

 دست از عشقش بكشه ! 

مومني ... تو بد مثلثي قرار گرفتي ! بيچاره تو، بيچاره  شروين

 من !!! 

 

 

 

 [18.12.15 02:20] 

 #پست #چهل_يكم 

 #مادمازل 

از اين بدتر كه بايد بشينم توي مهموني اي كه هيچكدوم  وضع

نميدونن من و شروين مومني هيچ صنمي باهم نداريم !توي گوش 

 شروين غريدم : يادمه گفته بودي كنه ي هم نميشيم . 
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عادي باش . بفهمن دروغ گوشم با لبخند تصنعي گفت : يكم  دم

 گفتم ابروم ميره ! 

 غره اي بهش رفتم . باورم نميشد كه سپند نيومد !!!!  چشم

 هتل بدون من خوبه ؟  -

 روي پام گذاشتم :  پامو

 هتل بدون شما هتله !!!  -

 كرد و سرشو برگردوند اون طرف .  چيشي

 من بازم اين پنجشنبه ميام .  -

 نيت رو تموم كنيم، بعد تشريف بيار ! حداقل بزار يه جعبه شيري -

 ش گرفته بود :  خنده

 حرص ميخوري زشت ميشي . زنم شدي ..  -

 قطع كردم :  حرفشو

 خياالتتو شبا بنويس شايد يه رمان خوب در اومد .  -

 خيره شد :  بهم

 بنويسم تو ميخونيش ؟  -

 صراحت تمام گفتم :  با

 نه ! من فقط رمان كيمياگر ميخونم !  -

 اه ! خسته نشدي همش اونو خوندي ؟  -
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جديت بهش نگاه كردم كه خودشو جمع و جور كرد .  با

نميخواستم باهاش صميمي بشم ولي جو اين مهموني مجبورم 

 ميكرد . 

 شروين هشدار شنيده بودم " مواظب باش! دانيار هم هست !"  از

ن چند ماه پيش مي افتم ... توي يكي از اين مهموني ها اولي ياد

 ديدارمون بود ! 

چقدر زود ميگذره و من نفهميده بودم از اون زمانه كه  زمان

 دارم انتظار ميكشم . 

براي حال و احوال پرسي با يكي از همكار هاش بلند شد  شروين

 و از ما دور شد . 

 بودم، تنها تر شدم !  تنها

با ريشه هاي كيفم بازي ميكردم كه يكي كنارم نشست،  داشتم

 كاپتان بلك توي بينيم پيچيد . بوي عطر 

 بلند كردم كه چشمام قفل يه جفت چشم ابي شد!  سرمو

 فكر ميكردم ديدار هامون همون ايستگاه اتوبوسه !  -

 كردم خودمو جمع و جور كنم :  سعي

 مثل اينكه نيست !  -

 روي پاش انداخت و دستاشو توي جيباش كرد :  پاهاشو

شت من هست همش هم راست جبهه نگير ! اون حرفايي كه پ -

 نيست! 

 برام مهم نيست !  -



@Rooman_nazy 

@Rooman_nazy 
 

 و بهم نگاه كرد، عميق، طوالني !  برگشت

دريا بود ! البته از اين مدل تيله اي ها بود، بيشتر موقع  چشماش

 ها ابي نشون ميداد.  

پيرهن سرمه و شلوار كتون قهوه اي پاش بود . شيك بود،  يه

 خيلي ! 

 به چي نگاه ميكني ؟  -

 و شروين رو ديدم . واي خدا ... دوباره نه !  برگشتم

 اوج گرفت . اون به اين تيكه مينداخت اين به اون !  دعواهاشون

گريه كنم يا بخندم كه فهميدم با شروع كتك كاري بايد  نميدونستم

 گريه كنم ! 

 يقه ي دانيار رو گرفت و بهش فحش داد .  شروين

 پوزخندي زد و مچ دست شروين رو گرفت و بد پيچوند .  دانيار

 بينشون و هي ميگفتم بسه بس كنين .  رفتم

 دانيار ميزد .. اين دفعه نوبت شروين بود پخش زمين شه .  بيشتر

توي چشمام جمع شده بود .. برگشتم تا به دانيار چيزي بگم  اشك

 كه توي ابي چشماش غرق شدم . 

ر افتاد . من مات به اون، اون مات به اي دستاش از كا يكدفعه

 من . 

ناله كرد، برگشتم تا برم سمت شروين كه دستم كشيده شد  شروين

و توي سينه ي كسي رفتم .. اين اغوش، اين دستا، اين بو... تك 

 بود ! 
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بلند گفت : شروين مومني .. كسي كه نخوادت، زور رو  دانيار

 قبول نميكنه ! 

خون ميومد .. اسممو زمزمه كرد .. بلند شد، از لبش  شروين

 خواستم برم پيشش كه دانيار محكم گرفتتم . 

 ولم كن ...  -

 نميكنم !  -

 جديت تو چشمام خيره شد .  با

 ناله كرد و يه فحشي هم به دانيار داد .  شروين

پاهاشو پيچ داد و رو به همه گفت : من نامزد شروين  دانيار

.... دوست دارم بازم بد گفتن مومني رو براي يه امشب ميدزدم 

 هاتون از سر گرفته بشه . 

 و دست منم همراهش كشيد .  دويد

رو شكر كيفم روي دوشم بود ... سريع يه شالي رو از روي  خدا

 صندلي كشيد . 

 ميدويدم .  ميدويد،

 ش انداخت و در رو بست . ٢٠٦منو سمت  سريع

 و سريع گازشو گرفت و رفت .  نشست

 ع شليك خنده ش رفت رو هوا ! از يه رب بعد

 بهش نگاه ميكردم ... خنده هاش اصال قشنگ نبود !  متعجب

 از نيم ساعت ساكت شد .  بعد

 تيكه زد به شيشه ماشين :  ارنجشو
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 نجاتت دادم !  -

 اين شكلي ؟  -

 هميشه نجات دادن، تلفات داره !  -

 حالش بد نشده باشه !  -

 نترس ... مثل خودش نشد بزنم !  -

 انداختم زير : سرمو

 ك..كجا ميريم ؟  -

 نميدونم ... به من باشه ميرم چهارراه وليعصر، ولي ...  -

 نگاهي به سر تاپاي من انداخت :  يه

 فكر كنم نميشه !  -

 ا..اگه م..ميشه ب..بر..يم خونه ي ما !  -

 رفت باال :  ابروهاش

 منم بيام ؟  -

 گفتم : نـــه !  سريع

 . خودمم خنده ام گرفت .  خنديد

هامون كه ته كشيد با جديت گفت : خانوم مجنون.. من ..  خنده

 من قاتل شهناز نيستم . 

 بهش خيره شدم، چي شد يهو اينو گفت ؟  متعجب

 اين موضوع خيلي پيچيده س ! دوست .. دارين بشنوين ؟  -
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شدت گوشنواز بود  گفتم اره و اون با همون صدايي به اهسته

گفت : شهناز عاشق من نشده بود اصال ! شهناز عاشق برادر 

خودش شهروز بود !!!!! وقتي به من اينو گفت خيلي نصيحتش 

كردم كه اينا مضخرفه بريزش دور ولي گوش نميداد ! اخر سر 

بودن عاشق  يدهديدم اوضاع خيلي داره افتضاح ميشه ! همه فهم

دونستن . نبايد ميفهميدن كه شهناز شده ... اما عاشق كي نمي

عاشق شهروزه ! بهش گفتم به همه بگه عاشق منه ! من و 

 شهروز با هم دوس

 

 [18.12.15 02:20] 

بوديم .. خيلي صميمي بوديم ! اينجوري شايد واسه شهناز هم  ت

بهتر بود هم واسه شهروز . زد و يه شب شهروز همه چي رو 

 فهميد .. 

 عميقي كشيد ... سخت بود براش :  سنف

شهنازو زد، منو زد... گفت كه نميخواد شهنازو ببينه .. گفت  -

به من كه واسش بليط بگيرم . شهناز ولي زودتر رفت .. مثل 

اينكه اون شب وسايلش رو جمع كرده بود و منتظر يه اشاره 

ا بوده تا بره ! ميره و اونقدر ميره كه سه سال بعد جنازه ش پيد

ميشه . نه من نه شهروز اصل ماجرا رو به كسي نگفتيم ... اگه 

 به شما گفتم چون ... 

 عميق بهم نگاه كرد :  برگشت

 چون شما مثل اونا فكر نميكنيد !    -

 بهش نگاه كردم :  ناباور
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 براي همين شهروز از شما طرفداري ميكرد !  -

 نه !  -

 سكوت منتظر ادامه ش بودم :  توي

طرفدار من نيست، ولي مثل شماس ديد نگاهش . بعد شهروز  -

 از مرگ شهناز هم كه ديگه ادم نشد! 

 دلم براي شهناز بيچاره فاتحه اي خوندم .  توي

 برسيم خونه بحثمون همش در مورد كيمياگر بود .  تا

حاال اين روي دانيار رو نديده بودم . زياد حرف ميزد، زياد  تا

 ميخنديد! 

 چه كارا كه با ادم نميكنه !  تنهايي

 دم كوچه پياده كرد :  منو

ميترسم همسايه ها حرف در بيارن! اون موقع ديگه واسه شما  -

 خوب نيست ! 

 زدم :  پوزخند

 همينجوريشم حرف هست !  -

برد داخل كوچه .. وسطاي كوچه پياده شدم و ازش تشكر  ماشينو

 كردم . 

 ت . گفت به سپند سالم برسونم و رف بهم

موندم و ريه اي كه نه دي اكسيد كربن توش بود نه اكسيژن  من

 ... بوي كاپتان بلك ميداد . 
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گوشي كه نه صداي جيرجيرك ميشنيد نه شرشر بارون،  با

 صداي دانيار رو ميشنيد ! 

از مدت ها وقتي سرمو روي بالش گذاشتم، بدون قرص  بعد

 خوابم برد ! 
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 #پست #چهل_دوم 

 #مادمازل 

از فردا صبح ! واي از شروين ! واي بيچاره من ! واي  واي

 بيچاره دانيار ! 

 نعره ميزد تو خيابون، زير بارون !  شروين

 ميگفت يه كاري كنم ؟ چيكار كنم ؟  سپند

هاي شروين ادامه داشت، سپيدار سپيدارش كل شهر رو  نعره

 اشته بود . برد

 يه چادر روي سرم كشيدم و دويدم توي كوچه .  سريع

 منو ديد مثل بچه اي كه بهش غذاشو داده باشن ساكت شد .  تا

 زمزمه كرد : چرا ؟  اروم

 بارون ميلرزيدم .  زير
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 چي چرا ؟  -

 مظلوم زمزمه كرد كه تا ته جيگرم سوخت :  اونقدر

چرا هر چي كه دارمو دانيار بايد بگيره ؟ ابروم رو، خواهرم  -

 رو، عشقم رو ؟ 

به سمتش دارز كردم تا دستشو بگيرم اما دستم وسط راه  دستمو

 بي اراده خشك شد . 

 هم زمزمه كرد :  باز

 چي كار كرده باهات، كه اينجوري دستت خشك ميشه ؟  -

 :  ناليدم

 شروين، بريم تو !  -

 دي تو ؟ توي خونه ؟؟؟ اونم بر -

 شروين !  -

اب كشيده شده بود . بهم خيره شد ... چشماش صحراي  موش

 كربال بود : 

جان شروين ؟ عمر شروين ؟ حاضرم زير اين بارون جون  -

 بدم، تو فقط بهم بگي شروين ! 

 با بارون يكي شده بود .  اشكام

 روي لپام گذاشت .  دستشو

 گريه نكن !  -

 من .. شروين ...  -



@Rooman_nazy 

@Rooman_nazy 
 

 ميدونم !  -

 ش طوالني رفت و اومد پايين . دستشو برداشت :  سينه

تو نخواستي بري! اون بردت ... همه چي رو برده ! دلت رو،  -

 روحت رو ... 

 مشت شد، چشماش خون شد ! دستاش

به موال قسم .. هيچوقت نميزارم بهش برسي ! داغتو به دلش  -

 ميزارم . 

 ن ميداد ! ترسناك بود، بوي خو حرفاش

 به بدنم نشست !  لرز

 شروين، جان من بيا بريم باال ..  -

 ي چادرمو گرفت توي دستش .  گوشه

 توي مشتش كشيد : محكم

 ميام، ولي هيچوقت نميزارم بهش برسي ! فهميدي ؟  -

 *** 

 تبي كرد شروين !  چه

 بميرم .. جز شهروز هيچكس سراغشو نگرفت .  الهي

 من و سپند بود . بدجور تب كرده بود ...  پيش

 ميگفت، از من ميگفت، از دانيار ميگفت .  هذيون

 برام نوشت :  سپند

 كاري كرده باهاش ؟  -
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 كتك زدن همو، بعد دانيار منو اورد .  -

خب همون ! تو كه ميدوني اينا روش حساسن، واسه چي بهش  -

 ميكوئي ؟ 

 رفت برد ! من كي كوئيدم ؟ خودش دست منو گ -

 روي سر شروين رو برعكس كردم .  دستمال

 كردم و زير لب گفتم : ميشه يكم پايين بياي ؟  نچي

 رفت كه بخوابه .  سپند

روي زمين يه ملحفه انداختم و خواستم برم پايين مچ دستم  منم

 گير انداخته شد توي دست هاي كم جون شروين . 

 تم : جانم ؟ نگاه كردم . صدام كرد و بي اراده گف بهش

 كم جوني زد : لبخند

 خوب شدم !  -

 م گرفت !  خنده

 خوب ميگفتي دردت چيه ؟! زودتر دوات ميكردم .  -

 كرد : دردم تويي ! درمانم تويي ... چي بگم ديگه ؟  زمزمه

خيس روي پيشونيش رو زدم كنار و با لبخند گفتم : پس  موهاي

 اين پنجشنبه نيا ! 

 تعجب نگام كرد : با

 چرا ؟  -

 نميدونم .. مريض شدي هاا !!!  -



@Rooman_nazy 

@Rooman_nazy 
 

 بميرم هم ميام !!!  -

 نميخواد تلفات بدي بابا ! شيرينيت رو هنوز تموم نكرديم !  -

 بريزش دور، من خودم شيرينيم !  -

 غره اي بهش رفتم :  چشم

 زهري !  -

 نوكرم !!!  -
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 #پست #چهل_سوم

 #مادمازل 

بعدش سپند با نيش باز نگام ميكرد و من بهش چشم غره  روز

 ميرفتم . 

چرا اونجوري نگاه ميكني ؟! نترس قرار نيست از دستم  -

 خالص شي . 

كرد الي موهام و موهامو بهم ريخت . به جونش غر زدم  دستشو

 : 

 نكن ! نكن اِ ! ميدوني بدم مياداااا  -

 بود، منتظر بود .  شيطون چشماش
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بابا خودت كه ديدي اومدم بيرون خوابيدم ! پس ديگه دردت  -

 چيه ؟ 

 دفترش نوشت : قبلش ؟!  روي

 پس كله ش و با كفگير افتادم دنبالش !  زدم

 ي ديوونه !  پسره

كه زنگ زد دست از جيغ زدن هام برداشتم و سمت تلفن  تلفن

 رفتم . 

 رو برداشت .  تلفن

 الو بله ؟  -

هيچ صدايي نيومد .. دوباره الو گفتم كه طنين صداش لرز  اولش

 انداخت به وجودم : 

 سپيدار تويي ؟  -

داشتم قطع كنم تلفن رو! محكم بكوبم توي ديوار، سيم رو  دوست

 با دندون هام تيكه پاره ش كنم ! 

 اره !  -

 كم مياوردم .. ديگه بچه نبودم !  نبايد

 وهر عمت مرده .. بزرگ شدي ! ش -

 جوابشو ندم ..  نتونستم

 به سالمتي !  -

 پير و خشنش بدنم رو لرزوند :  صداي
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 خجالت بكش دختره ي خيره سر !  -

پوزخند و دستاي مشت شدم غريدم : نه ديگه ميخوام صداي تو  با

رو بشنوم نه هيچكدومتون رو ببينم ! به اون برادرت هم بگو هم 

ند ... بهش بگو هيچوقت، وضع من خوبه هم وضع سپ

هيچووووقت به مغزشم خطور نكنه كه ميتونه يه درصد هم ... 

 خودشو باباي ما حساب كنه ! 

 نفس هاي عميقش ميومد ...  صداي

 كينه ي زيادي ادامه دادم :  با

به خداي احد و واحد ... نميزارم باليي كه سر سپهر اوردي،  -

 سر من اوردي، سر سپند اوردي ... سر سپينود منم بياري ! 

 بلند خنديد :  بلند

دختره ي احمق ! ما خواهرتو نجات داديم !!!! وقتي معتاد بود  -

 تو پول كمپشو نداشتي ما نجاتش داديم !!! 

خواهر بدبخت منو ترك دادي  منت ميخواي بزارييي ؟؟؟ پس -

كه روي سر من منت بزاري ؟ كور خوندي ! بدجورم كور 

 خوندي !!! 

 رو محكم پرت كردم سمت ديوار .. داشتم رواني ميشدم !  گوشي

 من .. بيچاره سپينود ! بيچاره

پوشيدم و بدون حرف از خونه زدم بيرون . سپند اومم  مانتو

 اومم ميكرد ... جوابشو ندادم ! 

ميومد ... بدون چتر، بدون شالگردن و كاله .. بدون مقصد  رفب

 ! 
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خودم اومدم ديدم روي نيمكت ايستگاه اتوبوس صادقيه نشستم  به

 و بي هدف به رفت و امد اتوبوس ها زل زدم . 

ي پدريم منو نميخواستن .. خب نميشد كه زورشون كرد  خانواده

 ! 

دن .. نفرت عادي بود هام ! از نامادري سيندرال هم بدتر بو عمه

 .. اما كتك ؟ نه ! 

 هام باهام اينطوري تا نميكردن .  نامادري

يه بچه ي ده ساله .. يه زن پنجاه ساله ساختن ! دستاي پينه  از

بسته، رد زخم هاي كمربند چرم، جاي چاقو .. جاي زخمي كه 

 ليزر شد بعد از مدت ها، جاي درد، بوي خون ! 

 ، داد، التماس، لگد، خون، خنده ! تاريك، صداي جيغ انباري

 به جرم اينكه من ... من ... شبيه مادرم بودم ! همش

 نحس بودم ...  من

 هميشه تنها بودم .  من

 جلوم ظاهر شد .  دستمالي

 و به پسر بچه ي گل فروش نگاه كردم .  برگشتم

لبخند زدم و ازش دستمال رو گرفتم تا صورتم رو پاك كنم  بهش

 . 

 لبخندي زد و رفت تا گل هاشو بفروشه . بهم  اونم

زخم داشت ؟ كتف پنج بار شكسته داشت ؟ پاي مصنوعي  اونم

 داشت ؟ گوش كر داشت ؟! نه ! اون فقط گل داشت . 
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 چقدر فكر ميكنم بدتر ميشه خاطراتم ..  هر

 هر سال سني كه بزرگتر ميشدم زجر ها هم پيشرفته تر ميشد .  با

وهر عمه از روي پاي راستم رد شد كه كاميون سنگين ش سالي

.. خودشون هم فهميدن زياده روي كردن، وقتي فهميدن كه پام 

 بايد قطع بشه ! 

شد و سپندم چون ميدونست ميترسم تا وقتي پايي بهم وصل  قطع

 بشه چشمامو بسته بود . 

 ريختم و من تازه سه ساله كه پا پيوند زدم !  اشك

بعد و سال بعدش و سال بعدترش بال ها سر كتفم ميومد و  سال

اونقدر شكسته بود و جوش خورده بود كه بار اخر كه شكست تا 

 االن غضروفي نساخته برام ! 

كه از داد و خنده هاشون كر شد و سمعك توش جوالن  گوشي

 ميده ! 

 ميريختم .. خدا برف ميريخت .  اشك

 هم برگردم پيش اونا ؟؟؟  باز

كسايي كه اين شكلي، مهمون نوازي ميكنن ؟؟؟ كم درد  شپي

 نيست، امروز بوي درد ميداد واسم، بوي خون ميداد ! 

 

 

 

 [20.12.15 14:12] 
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 #پست #چهل_سوم 

 #مادمازل 

 كي برگشتم خونه .. ولي شروين هم به جز سپند بود .  نفهميدم

يدادو به من كه الي پتو توي بغل و عصبي پاهاشو تكون م نگران

 سپند بقچه پيچ شده بودم خيره شد :

 كجا بودي ؟  -

 به زمين زمزمه كردم : بيرون .  مات

 با اين وضعيت ؟ اين داداشت كه جون داد !  -

 ببخشيدي گفتم .  اروم

 اومد كناره من نشست و گفت : ميخواي بگي چي شده ؟!  شروين

 خيره شدم .  بردم باال و توي چشماش سرمو

 كرده بودم :  لرز

 روي خط قرمزام ... پا نزار !  -

 هاش پريد باال .  ابرو

 باشه .. پا نميزارم .  -

 *** 

از سه روز بالخره رفتم توي همون ايستگاه اتوبوس .. قبل  بعد

از اينكه نزديك بشم ديدمش كه نشسته، انگاري داره انتظار 

 ميكشه . 

 برگردوند سمت من، منو ديد .  سرشو
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 پاشد كه كتاب كيمياگرش افتاد توي برف ها .  سريع

 شاهده كه پلك هم نميزد .  خدا

اونقدر تند ميزد كه احساس ميكردم هر آن نزديكه از تو  قلبم

 حلقومم بياد بيرون. 

 روي قلبم گذاشتم ... اروم تر لعنتي ! كل دنيا فهميدن ...  دستمو

قدم به سمتم اومد و يه قدم به سمتش رفتم .. رو به روي هم  يه

 كه وايساديم .. تك تك اجزاي صورتمو از نظر گذروند : 

 انتظار ... حس شيرينه مادمازل !  -

 زدم و اروم زمزمه كردم : اره، شيرينه !  لبخند

 اورد باال ... دستش توي هوا موند! دستشو

ه نميده بعضي وقتا بهت بگم يه چيزي دورته ... كه حتي اجاز -

 تو . 

انداختم زير .. اين كجا و شروين كجا ! چطور ميتونه  سرمو

 همچين ادمي بد باشه ؟ 

 من ... منم، كيمياگر، دوست دارم !  -

 خنده ي ريزش بلند شد .  صداي

 ميخواي .. تا ايستگاه بعد پياده بريم ؟  -

 جدي نگاه كردم : نه !  بهش

 وا رفت :  صورتش

 چرا ؟  -
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 انداختم زير :  سرمو

 سعي كنيم ديگه ... نه من، نه شما انتظار نكشيم ! -

 اروم شد : چرا ؟؟ صداش

 چون ديگه انتظار شيرين نيست .  -

 اوردم باالتر :  سرمو

امروز ميخوام به پسر داييتون جواب مثبت بدم ! ديگه .... هر  -

اتوبوس  چي بين ما بود، توي همين برف، توي همين ايستگاه

 چال ميشه ! 

 از دستاش افتاد . بغض خفه ام كرده بود ..  گوشيش

 وار گفت : پ..س ... خدافظ !  زمزمه

 زمزمه كردم : خداحافظ  منم

 به هم كرديم و هر كدوم راه خودمون رو رفتيم .  پشت

رو توي گوشم گذاشتم و زار زدم .. چرا من ؟ بيچاره  هندزفريم

 االن بايد برف بياد ؟؟؟ من ! چرا اين اهنگ ؟ چرا

 

 پاييز زرُد، زمستون سرُد  يه

 زندون تنُگ، يه زخم قشنُگ  يه

 جمعه عصُر، غريبي حصرُ  غم

 دنيا سوالو تو سينم گذاشتي  يه

 دروُغ يه دنيا غروبُ  جهاني
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 درد عميُق يه تيزي تيغُ  يه

 قلب مريُض يه آه غليُظ  يه

 دنيا محالو تو سينم گذاشتي  يه

 

اينجاي اهنگ كه رسيد، زانو هام خم شد . روي برف هاي  به

سرد توي خيابون خلوت توانير زانو زدم، نعره زدم ... چرا من 

 ؟؟؟ 

 

 كجايي؟ دقيقا كجايي ؟  رفيقم

 تو بي من، تو بي من كجايي ؟؟؟  كجايي
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 #پست #چهل_چهارم 

 #مادمازل 

نميشه، زير دست ارايشگر، توي يه سالن ارايشگاه بزرگ  ورمبا

نشستم و بعد از اينجا ميرم تو مهموني اي كه نشون ميده اره .. 

 من نامزد شروين مومني هستم ! 

 راه گلوم رو بسته بود، اگه ببينمش چي ؟؟؟  بغض
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 اصال بهش فكر هم نميكنم .  نه

 دمو ببينم. ارايشگر تموم شد، حتي تمايل نداشتم خو كار

سمت مانتوم و مانتوم رو پوشيدم . خواستم حساب كنم گفت  رفتم

 حساب شده ! 

 بهتر !  چه

حال و حوصله اومدم بيرون، شروين كل روز رو توي  بي

 ماشين نشسته بود . 

ماشين شدم . بهم خيره شده بود ... دستشو انداخت زير  سوار

 چونم و صورتم رو سمت خودش كشوند . 

 ونيم رو بوسيد : پيش اروم

ماه شدي ! حاال ديگه چراغ هاي اضافي خونه ام رو ميندازم  -

 بيرون . 

به حرف خودش خنديد و من حتي ناي لبخند هم نداشتم ..  خودش

 نگران شد : 

 خوبي ؟ چيزيت كه نشده ؟  -

 گفتم نه .  اروم

 افتاد كه بريم سمت خونه شون . خدا بخير كنه !  راه

*** 

 )دانيار( 

چندمين شاتي بود كه ميرفتم باال .. شهروز بهم نزديك  نميدونم

 شد :
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 بسه ! -

 رو از دستم گرفت و كوبيد رو ميز . بهش پوزخند زدم :  ليوان

 اين چيزا رو من تاثير نداره، ديگه !  -

 خب، چي تاثير داره ؟  -

ميتونستم بگم سپيدار؟! زن داداشت ؟! بگم كه حتي  چطوري

 مست ميشم !!! اسمش هم ميشنوم 

 ديگه هيچي تاثير نداره !  -

 بس كن اين مسخره بازيا رو !  -

 اره .. همه چي مسخره س شهروز . همه چي .  -

اي در باز شد و با باز شدن در همه كل كشيدن و جيغ  يكدفعه

 زدن . اومد ؟ 

 لباس سفيد ساده ي بلند پوشيده بود .  يه

 رو حالت دار كرده بود .  موهاش

 خوب نبود، حالم خوب نبود !  حالش

جلوي من رد شد ... نگاش از اشك برق زد و شروين لبخند  از

 پيروزي زد . 

 خودش مستم كرد، مست شدم ...  بوي

 اهنگ شروع شد و همه شاد بودن، منم شاد بودم !  بعدش

 سپيدار هم شاد بود ..  شايد

 صندلي نشستم :  روي
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 ماي نحس شهروز .. من .. نحسم، ادماي نحس تنهان، اد -

 عميق كشيدم : نفس

 شانس بردن ندارن، اگه هم ببرن، تنهان !  -

 پوفي كشيد :  شهروز

پاشو پاشو خودتو جمع كن ! اين حرف هاي فلسفي رو من  -

 حاليم نميشه . 

سپيداري كه يه لبخند مصنوعي روي لب هاش بود، نگاه كردم  به

 : 

 منم ميخوامش، هيچي حاليم نميشه !  -

 پوف بلند بااليي كشيد و از كنارم رد شد .  شهروز

بهش خيره بودم، زمزمه كردم : سپيدار، من زخمم،  همونجور

من دردم ... تو خودت زخم داشتي، درد داشتي ... تو درد 

 نميخواستي! تو منو نميخواستي ؟!!!! 

تير كشيد، كاشكي برميگشتم به يك ماه پيش، به ايستگاه  قلبم

بهمن، در بهمن... كيميايي كه نشسته بود و اتوبوس.. توي 

كيمياگر ميخوند، كيميايي كه سپيدار بود، از انتظار چشماش اشك 

ميومد و دماغش قرمز بود... سپيداري كه وقتي ميخنديد دنياي 

 تاريكم روز ميشد ! 

خدايا ... همه چيو از من گرفتي ... حتي كيمياگرم  ميخوامش،

 ه ؟!!! رو ! اين همه نداشتن، حق من
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جام بلند شدم، از ميون همه كسايي كه شاد بودن، ميزدن،  از

ميرقصيدن، پاشدم و رفتم .. توي حياط يه سيگار اتيش زدم و 

 روي تاب نشستم . 

 لب الاليي كه ماه بانو واسه اروم كردنم ميخوند رو خوندم .  زير

 با اين الاليي هم اروم نميشدم .  حتي

ميگفتن عروس بايد برقصه از  جيغ ها تمومي نداشت، صداي

 دومادش نترسه ! 

 رقص، واسه ي من مرگه، واسه ي سپيدار چي ؟ مرگه ؟؟؟  اين

نبود كه سيگار فيلترش به اخرش رسيده .. دستمو  حواسم

 سوزوند . 

 رو محكم پرت كردم يك سمتي .  سيگار

 نميره، روزي كه اومد.. بهم گفت كه ديگه بهش فكر نكنم ...  يادم

زير بهمن حفر شدم ! دوست داشتم بميرم ... هيچ كس  تني،برگش

 توي اين دنيا، متعلق به من نيست ! 

 سيگارم تموم شد ولي مهموني تموم نشد .  پاكت

 اتيش زده بودم كم مونده بود كه خودمو اتيش بزنم .  انقدر

 از پشت سرم اومد :  صدايي

 مهمونيه منه، بعد تو نشستي اينجا ؟  -

 اه هم نكردم :بهش نگ حتي

شروين مومني... من هنوز رقيب تو حساب ميشم ! از من  -

 بترس ! 
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 [21.12.15 23:21] 

 #پست #چهل_پنچم 

 #مادمازل

 نداشت ! یتموم ینصفه شب بود، مهمون کي ساعت

 یمشروب رو یپر و خال یها وانيزدم . ل شيات گاريس بازم

 بود .  نيزم

لب  ريبودم ... ز جيگ جيانداختم . گ اطيتاب داخل ح یرو خودمو

شعر  نکهيا یواسه  زاشتميواسه خودم چندتا کلمه رو کنار هم م

 بسازم . 

زدم و به باال سرم نگاه کردم . من  هيبه پشت تاپ تک سرمو

 .  سادهيسرم وا یکه باال دارهيواقعا سپ نيا اي نميبياشتباه م

لمس کردنش دوردست بود  یبه بازوش زد . چقدر ارزو دستشو

! 

 بالخره شام رو، اوردن .  -

 بلند شدم و داد زدم نه !  عيو تا خواست بره سر دميخند

 .  کرديداشت خفه م م گارميس یها لتري. ف خوردميتلو م تلو

 حاال ! یب..بود -

 :  ريانداخت ز سرشو
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 ؟  نيديکشيانتظار م -

 ني: چرا بکشم ؟ ا دميهام کردم و غرمو یدستمو تو یعصب

و من ... من  یانتظار بکش ديکه نبا گهيبهم م شهي... همايدن

 کردم .  یچيسر پ شهيهم

کنه  ريگ نيادمو زم تونهيهمه خلقتت م نيا ی... نگفته بود ايخدا

!!! 

 ینشستم . بغض تو نيزم یدامن لباسشو گرفتم . رو ی گوشه

 کرد : ريگلوم گ

 چرا .. من ؟  -

 ! نه !  دينگاه کردم، چونه ش لرز بهش

 !!! یداد زدم : بغض نکن لعنت یعصب

 کرد .  دنيبارون شروع به بار خت،ير اشکاش

 موهاش .  یکتمو در اوردم و انداختم رو عيسر

 شد .  شتريهاش ب اشک

ها کردم . اروم  وانيشدم و شروع به شکستن تک تک ل یعصب

 شدم ؟ نه ! 

 .  ومديهق هق ارومش م یربع فقط صدا هي از بعد

 .  ايپشت به کل دن دار،يزانو زدم، پشت به سپ نيزم یرو

حق ما  ن،يشده باشم زمزمه کردم : ا داريکه از خواب ب یانگار

 .  ستين

 ؟ ارياروم گفت : دان داريسپ
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!  رهيلحظه خدا جونمو بگ نيهم یبا لذت بستم . کاشک چشمامو

 !  دمي... رس خواستميکه م یزيبه اون چ

 بگو ... بازم تکرار کن .  -

 !  یخوريسرما م اريدان -

 به درک، مگه مهمه ؟؟ -

 :  سادميشدم و رو به روش وا بلند

 خوابه  هيبگو که همش  -

 چپ و راست تکون داد . سرشو

  ميشيبگو که من و تو مال هم م -

 لبش گذاشت و چشماش از زور اشک جمع شد .  یرو دستشو

 .. من و توه .  یجشن نامزد نيبگو ... بگو که ا -

 صدا و با بغض گفت : نه .  یب

 رهي. نه ... کجا م رفتيعقب م ینجوريقدم عقب رفت ... هم هي

 ؟ 

!!!! تو  یبر یتوني!! تو نم داري؟؟ نرو سپ یري!! کجا م داريسپ -

من با  ی! تو بر یحق من ايدن نيتو تو کل ا ،یهم منو دوست دار

نرو! رفتن حق من  داري؟ سپ رميبگ ژنيهمه اکس نيا یديچه ام

 !! ستين

... دوست داشتم !  یزد : اره لعنت غيبا اشک ج یا کدفعهي

 !!!  یو نبود یحق من بود ايدن نيذوست دارم !!! تو هم تو کل ا

 ...  یول ميايمن و تو بهم م ار،يبهم نگاه کرد و گفت : دان کمي
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 شد :  یهاش دوباره جار اشک

 !!!! ميشيمال هم نم -

 بود، رعد نبود، برق بود .  لينبود، س بارون

 یپشت به من کرد و دور شد .. دور شد ... مثل خوشبخت عيسر

 یوقتش بود برگردم و تالش کنم تا تو دي.  شا شديکه دور م

 نبود  ادميبزنم ..  شيات یگاريبارون س

 !!!!تنهان  شهيتنها، هم یدما ا

 

 

 

 [22.12.15 22:20] 

 #پست #چهل_ششم 

 #مادمازل 

 منو رسوند .  یکه ک دمينعش بودم که نفهم اونقدر

به حمام رسوندم ... با  یخونه شدم ... خودم رو به بدبخت وارد

اب رو باز کردم  ريهزار زور لباس رو از تنم خارج کردم و ش

 . 

 .  کرديم ارميشت هشسرد کم کم دا اب

. حالم افتضاح  رونيحالم بهتر شد اومدم از حمام ب نکهياز ا بعد

 بود !
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االن  یعني... کجا بود االن ؟  خيو صورتم داغ بود و بدنم  سر

 کجاس ؟ داري... سپ داريکجاس ؟ سپ

بود که مونا  یقرار گرفت مجسمه ا درسميد یکه تو یزيچ نياول

 مونا بود !  ی لقهيخونه به س نيواسن اورده بود . اصال تمام ا

کردم و محکم کوبوندمش تو  یبرداشتمش و بهش نگاه عيسر

سوزناک اهنگ  ی. نعره زدم ... کجاست ؟؟؟  صدا واريد

 . ديرسيبه گوشم م نييپا یهم از طبقه  ینيغمگ

دار و ندار  یها و همه  وانيها ظرف ها بشقاب ها ل مجسمه

 خونه ام رو شکونده بودم . 

 خوابم برد .  یک دميتخت افتادم و نفهم یرو

. مونا بعد  ميخونه بود زکردنيتم ريروز بعدش با مونا درگ صبح

 بود که منو باور داشت .  یاز شهروز تنها کس

 چپ چپ رفت :  بهم

 پول داده بودم .  نايا ی! من واسه  شووريخب ب -

 دميگفتم : باشه، پولشو م یگرفته ا یبا صدا مبل نشستم و یرو

 بهت . 

 . یشيبذل و بخشش نکن ! ورشکست م نقدريپسر خاله ا -

.  کرديم م وونهيداشت د یجارو برق یازار دهنده  یصدا

 صاحابو !! یبلند داد زدم : قطعش کن اون ب کدفعهي

باهات  یکار هي یکيترس بهم نگاه کرد و بعدش گفت : نه ...  با

 که !!!! ینبود ینجوريکرده ! و گرنه تو ا
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 به من نداره .  یکار چيه یخر چيه -

 ... درست حرف بزن !  یااا دان -

 بهش نگاه کردم : یعصب

 هستم که هستم !  یگوه نيهم -

 یايدن یهمه تو یکار اون نبود ! ول رهي... تقص چارهيب یمونا

 ! هيمن مقصرن ... به جز خودش که اصل کار

دوستم داره ...  دونستميکه م یکنارم نشست ... دختر خاله ا مونا

 دوستش داشته باشم ! تونستمينم یول

 تونستم بکنم برات .  یکار هي ديشده شا یخب بهم بگو چ -

 .  یبکن یتونينم یکار چيه -

 منو هااا...  ريدست کم نگ -

 ؟ یبکن یخوايم کاريمثال چ -

 ميمدت بر هي یخوايگفت :م یفکر کرد و بعدش با خوشحال کمي

 سفر ؟؟؟ 

 عازم بندرم .  گهيد یهفته  هيالزم نکرده .  -

 بهم نگاه کرد : مهربون

 ؟ اميمنم باهات ب یخوايم -

 !! رسنيتمام گفتم : نترس ! همنوعات بهم م یبدجنس با

 هم رفت و با حرص از سر جاش بلند شد .  یتو اخماش
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واسم  بيل مونا هم عجناهار بمونه ... تحم یواسه  نزاشتم

 سخت شده بود . 

اما  ساختيمنم م یها یها و خوب یبد نبود ... با تموم بد مونا

 اديکه بهم م یخب کرم از من بود که عاشق شدم ... عاشق کس

 .  شهيمال من نم یول

 رو روشن کردم . ونيزيزدم و تلو شيات یگاريس

 روز گندمو بهتر کنه .  تونهيم یزيچ هيبود ... بازم  فوتبال

 یخود هي ديکه با کنميبهش فکر نکنم ... احساس م کردميم یسع

 فراموش کنم . دينشون بدم . با

سال  یبچرخم ... س ليراس راس تو فام گهيدو ماه د یکي از

 ! هست ؟ ستيکه بد ن یذره تالف هيمنو زجر دادن ... 

قبل از  ی. ول دهيند یکس رشويبسازم که نظ ديجد اريدان هي ديبا

که مال من بوده، هست و  یزيواسه چ خوامينقشه م هياون، 

 مجنون !!!!  داريخواهد بود، سپ

 

 

 

 [23.12.15 20:35] 

 #پست #چهل_هفتم 

 #مادمازل 

 کار ساز بود . یليبه بندر واسم خ سفرم
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خاندان  که ی. کس ادينو بوجود ب اريدان هيشده بود که  باعث

 !  دهيبه عمرش ند یمومن

هام  يیاز دا یکي نيرحسيکه ام دونستميپنجشنبه بود، م امروز

بود  کاري... ب کرديپنجشنبه ها کل نوه ها دور هم جمع م شهيهم

!!! 

مضخرفم رو زدم . کالفه ام کرده  یها شيگرفتم و ر یدوش هي

 بود !

 اومدم و خودمو خوب خشک کردم .  رونيب

و ترک  دنشيتخت گذاشتم و بعد از پوش ینو رو دست لباس هي

 شدم .  نميکردن خونه سوار ماش

 ماه عوض شد .  کي یط یچ همه

رو هم  نيام رو با کمک خاله مونس عوض کردم. ماش خونه

 عوض کردم . 

 همه مهم تر، خودمو عوض کردم .  از

 رو پارک کردم .  نيماش يیدا یخونه  کينزد

 بود !! شتريها ب يیجهت نوه ها، از دا یب ی نهيبود ! ک جالب

 شدم و زنگ در رو زدم .  ادهيپ نيماش از

 بود .  شايگ یتو یمتر 130آپارتمان  هيش  خونه

 باز شد .  یکيت یبا صدا در

 برام باز کرد .  يیخونه رو زن دا در

 ها بود !  یدورهم نيا یتو شهيرو شکر خاله مونس هم هم خدا
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 .  رفتيماشاهلل از رو هم نم یکه پنجاه سال رو داشت ول درسته

 نفر بودم .  نياومده بودن . من اخر همه

 بدنم چشم شده بود به دنبالش .  ی همه

 ؟ شديمگه م یفکرشو بکنم ول دينبا دونستميم

 کردن . یو خشک یبهم سالم جمع همه

 وقتش بود ! حاال

بزرگتر منم و بازم فکر کنم تو  یپوزخند گفتم : فکر کنم نوه  با

 وجود نداره !  یاحترام یها ب یخون مومن

 دميبا تعجب به من نگاه کردن . خاله مونس رو گرم بوس همشون

 بانو ؟ یو گفتم : چطور

 ابروشو داد باال :  هيبا لبخند نگاه کرد و  بهم

 الحق که خون آزاده تو رگاته پسر !! -

 پسر عمه ؟  یخوريهم م یزيبا اکراه گفت: چ رها

 هم ننداختم .  ینگاه مين بهش

 به پسر اهورا افتاد .  چشمم

 ؟  نمشي.. بب تونميدست اشاره کردم بهش و گفتم : م با

سرخ تر بچه رو  یسرخ و چشما ینيبا ب یرعليهمسر ام آتوسا،

 بلند کرد و به دست خاله داد .  نيزم یاز رو

کرد و گفت : ماشاهلل ماشاهلل . اسمش  یصورتش فوت یرو خاله

 ؟  هيچ
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 .  نياروم گفت : آر اهورا

 زنده باشه .  شهيکه هم شاهللايبا خنده گفت : ا خاله

 اتاق .  یو رفت تو هيگر ريآتوسا بلند زد ز یا کدفعهي

 پشت سرش بلند شد و رفت .  عيهم سر داريسپ

 رو از خاله گرفتم . مگه چش بود ؟  بچه

 گفت : بچه سندروم دان داره عمه .  یگرفته ا یدابا ص اهورا

 گفت .  یبلند یوا خاله

بچه که بزرگ  نيا ديدستام نگاه کردم . شا یکوچولو تو نيآر به

 باشه که با من مهربون باشه .  یبشه، تنها کس

 پسر عمه !! یبلند شد : نبود نيشرو یصدا

 هتل .  اميب کردميم فيداشتم برنامه هامو رد -

 به سرفه افتاد و روهان مبهوت گفت : هتل ؟؟  یمان

 !  یکرد و با حرکت لب گفت : بهم نگفته بود یبهم نگاه شهروز

 ديرو دادم به خاله و گفتم : خب نظرم عوض شد ! هتل با نيآر

 ادم کارامد باشه .  هيدست 

 با پوزخند ادامه دادم : نه چندتا بچه !! بعد

و  رونياز اتاق اومد ب داريبکنه که سپ یخواست اعتراض نيشرو

 ؟  یديمن رو م في... اون ک نياروم گفت : شرو

 خودت بردار !  اينگاه کرد و گفت : ب داريبه سپ یعصب نيشرو

 نگاه کردم که اول تعجب و بعد اخم کرد .  داريبه سپ یچشم ريز
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 هيمچ دستشو گرفت و  نيرو برداشت که شرو فشيک داريسپ

دستشو محکم  ديبا اخم شد داريه سپگفت ک داريدم گوش سپ یزيچ

 رفت تو اتاق .  نيزم یاز رو نيو بعد از برداشتن آر ديکش

 ... بخاطر من با زنت بد رفتار نکن ؟  یمومن نيشرو یآقا -

 ؟  یهست ی: مگه تو ک ديغر تيعصبان با

 شدم :  رهيخ بهش

 ؟  مونهيهم م یمن کابوس شبهاتم . حرف -

 نکردم !  فيک گفتميبود اگه م دروغ

 یاون شب واقعا بهم شور و شوق یخاندان مومن شتريب سوزوندن

 داد که تا حاال نداشتم . 

 من بمونه .  یرو خونه  یخاله با من اومد تا چند روز شب

 ديپرس یرکيکه خاله با ز شدميخواب اماده م یداشتم واسه  گهيد

 هست !!! یزيچ هي نيو شرو داريتو و سپ ني: ب

 !  شهيم ستين یزيچ ی.. به زود یول ستين یزيچ گمينم -

 . هوم ؟ شيخوايپس م -

 به چشمم زدم :  نکموينگاه کردم و ع قيعم بهش

 !!! خوامشي. بدجور م خوامشياره ... م -
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 [25.12.15 17:38] 

 #پست #چهل_هشتم 

 #مادمازل 

 ( داري)سپ

 

 خورد بود .  اعصابش به شدت نيشرو نيماش یتو

فحش  شديمربوط م اريکه به دان یزيو هر چ اريلب به دان ريز

 .  داديم

همه فحش  ني! چه خبره ا گهياخر سر اروم گفتم : بسه د گهيد

 ؟  یديم

 دونهيکه م دونمي! م یگاز فشار داد . لعنت یپاشو رو یا کدفعهي

 .  ترسميم

خفه شووو ! حتما اونقدر امشب خوشحال  داااريخفه شو سپ -

 دني... د گهينههه ؟ ارهه د یشبو تو اتاق بود یکه همه  یبود

 هم داره !  یمعشوق خوشحال

 با تواماااا.   نيتر برو . ا شرو واشي کمي؟  یگيچرت م یچ -

 نگفتمم ؟  اينگفتم ؟ گفتممم  ايگفتم خفه شو  -

کوچه و پاشو  هيرفت تو  یا کدفعهيعجز صداش زدم که  با

 محکم گذاشت رو ترمز . 

 از ترس ! مردمي... داشتم م کيخلوت بود و تار کوچه

 اون حروم زاده ... زارمينم رمميبه خدا قسم که من بم -
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 گفتم : درست صحبت کن !  تيقطع کردم و با جد حرفشو

 بهم زد و دستاشو بهم زد :  یلبخند عصب هي

 ازش .  یکنيم! خوبم دفاع  کالااينههههه بار -

 زدم : ارهه ارهه اصال دوست ..  داد

 ی اچهيدستش گرفت . چشماش در یلباسمو تو ی قهي کدفعهي

 خون بود : 

 بهتره بگم ...  اي؟  یدوست دار ويچ -

 گردنم :  یسفت تر شد و دستش رفت رو مشتش

 ؟  ی... دوست دار ويک -

 دستش جفت دستامو گرفته بود .  یکياون  با

 ... دهنمو باز کردم که بلند نعره زد :  کرديخفه م م داشت

 ؟  وووووي؟ هاااان ؟ ک ويبگووو !! ک االااي -

 .. ر..ر..رو  ی.. کشي.. ه شيه -

 .  کردميو سرفه م گرفتميهوا م تونستميبرداشت و من تا م دستشو

 .  یرو در اورد و زنگ زد به کس شيگوش یکالفگ با

 ؟  یالو ؟ مان -

- .... 

 نهيتو ماش داري... سپ يیبرم جا عيسر دي... من با نينه بب -

تو  ميها رو عوض کن نيماش ايب نيخوابش برده . تو با ماش

 رو ببر خونه .  داريسپ
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- .... 

بهت ... سر کوچه ش  دمي. ادرسو م ايزودتر ب یخفه شو مان -

 . اره اره .. باشه .  ستميميوا

گفت :  ديبا تهد ختميريکرد و رو به من که داشتم اشک م قطع

 یبه خواب . به خدا یزني... خودتو م یکنيکثافتا رو پاک م نيا

...  داريمنو سپ ني... بب یگفت یبه مان یزيچ نمياحد و واحد بب

عاشقت  یاقا یباهات که حت کنميم ی. کار کنميو کبودت م اااهيس

 فهم شد ؟  ري. ش کنههم نگات  هيثان هيهم نتونه 

گفتم که بار و بنه ش رو برداشت و  یلرزون اره ا یچونه  با

  ديرو محکم بهم کوب نيدر ماش

 ؟  یمن نازل کرد یبرا گهيبود د یبتيچه مص ني! ا ايخدا

 باز شد .  نيساعت در ماش مياز ن بعد

االن مثال خواب  ديرفته بود با ادميغرق تو فکر بودم که  اپنقدر

 باشم . 

کردم ؟ ببخش تو  دارتي: ا .. ب من با تعجب گفت دنيبا د یمان

 رو خدا . 

 .  ستين یگفتم : مشکل اروم

 اومده ؟  شيپ یدستم گفت : مشکل یتو سيدستمال خ دنيد با

 :  ديقطره اشک از چشمام چک هي

 !  هي... زن و شوهررر! عاد ني. دعوا ب گهيد اديم شيپ -

 !  ديستيگفت : شما که زن و شوهر ن عيام رو گرفت و سر کهيت
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 نگاه کردم :  بهش

 !!!!  ستين یپس عاد -

 

 

 

 [25.12.15 23:55] 

 #پست #چهل_نهم 

 #مادمازل 

پاهاش  ديشد یاز تکون تکون ها نويبود .. ا یعصب یمان

 نيا فيما . تکل یخونه  ميريگفت : امشب م تي. با جد دميفهميم

 روشن بشه .  ديعن آقا هم با

 :  کرديم داديچشمام ب یوت عجز

 .  شميبدبخت م کنهي. باور کن پوست تنم رو م یتو رو خدا مان -

 : به درک !!! غلط کرد !!!  ديهم ساب یهاش رو رو دندون

 .  ايبود و مار ی... فقط مان یمان ی خونه

 بود از رها بهتر بود .  یبا من فرق کرده بود . هر چ ايمار نگاه

 کرد و گفت : چته ؟  یبه سر و وضع مرتعش من نگاه ايمار

 دستام گرفتم :  یتو سرمو

 من شو .  اليخيتو رو جدت ب -

 لب از لب باز نکرد . گهيشد و د ساکت
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 .  ديچيزنگ تو عمارت پ یصدا یوقت ديو بدنم لرز تن

که االن  دونميم نويزمان گذشت ... فقط ا یچطور دمينفهم

 .  ستادهيمن وا یجلو نيشرو

خواست بزنه که مچ دستشو گرفام  دونهيقدم گذاشت جلو و  هي

تر از من بود . از مچ منو گرفت و  یقو یليزرشک که خ یول

 گوشه .  هيانداخت 

 درد کتفم دلم ضعف رفت .  از

کثافت ...  یداد زد : وحش یاومد سمت من که مان عيسر ايمار

 ؟  یدار کارشيچ

با نعره  نيگرفتش . شرو یسمت من مان اديب نيخواست شرو تا

 نه ؟  یبکن یرو به من گفت : بهت گفته بودم چه غلط

 شد :  یجار اشکام

خفه شو ... خفه  -..ن یم..من .. ب..بخد..ا .... ش..ر..و -

 رو  هتيکر یشوووووو. نشنوم صدا

با جفت پاهام  اي یشيکه بلند داد زد : خفه م ديچيهق هقم پ یصدا

 ؟؟؟  رميخرتو بگ خيب

 مات زمزمه کرد :  یدهنم گرفتم . مان یمحکم جلو تمودس

 ؟  ینيت..تو... همون .. شرو -

 .  ديو بلند و وحشتناک خند واريتو د ديمشت کوب یعصب نيشرو

 خنده ش سکته زدم  از
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 یخانوم ... عاشقه ! دستمو محکم تر جلو نيخانوم ... اره ا -

 دهنم گرفتم :

با عشقش بود !  ،یعني موني...شب نامزد یشب .. شب نامزد -

 به عشقش گفت ؟  یچ یدوني... م یدونيم

به پنجره چشم دوختم و  نيزم یبه من نگاه کرد ..  من رو یمان

...  انينعره زد : بهش ... بهش گفت بهم م یرو به مان نيشرو

 !!!  شنيمال هم نم یول

 نيزم یدردناکم بلند کرد و رو یمنو از سمت شونه  یا کدفعهي

 .  ديکش

 خودم مچاله شدم.  ی... از درد تو واريکرد سمت د پرتم

 خم کرد و رو به روم نشست :  پاهاشو

 عروسک ؟؟؟ هاااان ؟؟؟ چرااااا ؟  یکنيم هيچرا گر -

خودت به  ی. با بغض و خشم گفت : تا وقت زدميصدا زار م یب

 یزنده س ... تا وقت اريدان ی... تا وقت یافتاديگوه خوردن ن

 !  دمي... عذابت م دهيگالب م یقبرش بو شهناز من

کس و کار تر ؟  یاز تو ب یگفت : ک یعصب یشد و با خنده  بلند

داداشم  هينداره !  يی. داداشت که قد مورچه توانا ستيننه ت که ن

 یت هم که .. ههه ... معتاد گوشه  چارهي... خواهر ب یندار

 ها . باباتم اسمون جل تر از شما ها ! ابونيخ

 دمي... تمام توانمو مشت کردم و کوب ميشدم و با تمام کم جون بلند

...  گميم ايو مار یتو صورتش ... با نفرت تمام گفتم : جلو مان

 اريو من ... من ... تا اخر عمرم ... منتظر دان یآشغال هيتو 
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که اون  شمياز دستت خالص م یروز هي..  یروز هي.  نميشيم

 توه .  یروز ... روز عذا

 نيزم یمانتوم رو ی قهيو از  نيمنو انداخت زم تيعصبان با

  ديکش

در  بشياز تو ج يیچاقو نيسمتمون که شرو دنيدو ايو مار یمان

 اورد و سمت من گرفت : 

... که فقط سه  ديدونيم نوي! خودتون ا مياره ... اره من روان -

اگه بفهمم  شميتر هم م یآزاد شدم !  روان مارستانيساله از ت

کرده . من و  دايدرز پ يیامشب جا یاز امشب و ماجراها یحرف

 چکسي! ه چکسي. ه هيرفتن ترک ني.. به همه بگ ميريم داريسپ

 ؟  ديديبفهمه ! فهم دينبا

رو به من زمزمه کرد : اون  یچاقو رو حس کردم که مان یزيت

 خوب شده !  مي! فکر کرد داري... متاسفم سپ هيروان ماريب

گفتم : اگه ... اگه مردم .. بهش بگو ... منم  یتبسم دردناک با

 رو ... دوست دارم .  اگريميک

 

 

 

 [27.12.15 21:23] 

 #پست #پنجاهم 

 #مادمازل 
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االن کجا  دونستميدراز کش بودم . نم نشيعقب ماش یصندل یرو

 و واسمم مهم نبود .  ميريم

 و تمام تنم زخم بود . کرديدرد م کتفم

 !  ميکنياومد : عقد م شيجد یصدا

 فرفره از جام بلند شدم :  مثل

 ؟؟  ييييیچ -

بود که تن و بدنم رو  یبهم نگاه کرد و نگاهش طور نهيا یتو از

 ؟  ميمگه از اولم قرار نبود ازدواج کن -لرزوند : 

 انداختم :  ريسرمو ز اروم

 چرا .  -

مجنون ! باهاش مشکل  ديجلو افتاده ب خشيتار کميخب حاال  -

 ؟  یدار

 دراز کش شدم .  یصندل یگفتم و دوباره رو ینه ا اروم

 ... زن و شوهر !  ني... من و شرو شدينم باورم

 !  یبيغر یواژه ها چه

 زود اتفاق افتاد !  یليخ یچ همه

و صورت درب  ديچادر سف هيمن تک و تنها، با  ب،يغر یجا هي

 و داغون ! 

. خب معلومه که حاج اقا  داديپاهاشو تکون م یعصب نيشرو

 عقد رو بخونه !  یخطبه  کنهيقبول نم
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 نميعروس منم که دامادت ا نيا یگفت : بابا حاج یعصب نيشرو

 ؟  هيدوتا شاهدمون با مدارک ! مشکل چ

 اقا بد نگامون کرد :  حاج

 !  دهيخانوم تمومش مشکل رو نشون م نيصورت ا -

بست و بعد از  عيسر ین باز کرد تا داد بزنه ولاول ده نيشرو

 ؟  کنهيمشکل رو حلش م یونيليگفت : چک دوازده م قهيدو دق

خودم اعتماد  یکه حاج اقا گفت اره !!! به گوشا شدينم باورم

 نداشتم ! 

لب به من گفت : هر مقدار  ريز نيشد، شرو هياز مهر صحبت

 بگو !  خواديکه دلت م

 شاخه گل و نبات .  هيگفتم :  یلرزون یصدا با

 ؟  ني: مطمئن دياقا با تعجب پرس حاج

 بله .  -

 ؟!  ستيکه ن دهي! چه فا خواديمهر م هيمهر

نبود تا بگه گالب اوردم گل اوردم  چکسيه یخونده شد ول خطبه

دست دو نفر  ی؟! بله گفته شد و به جا ارمينرفتم ب ارمي؟ رفتم ب

 صلوات فرستادن . 

گفت و کارا رو تموم کرد و شناسنامه ها  یاقا استغفرهللا ا حاج

 !  ديرو داد و گفت : استغفرهللا ... خوشبخت ش

جونم بود اما  یزبونم بال ني. ا دميلرزيم ديرفتن .. مثل ب همه

 :  رميجلوشو بگ تونستمينم
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! من از اون  شميف..فک ن..نکن ک..ه من عاشقت .. م -

 !  کنميولش نمکه عاشق هم بشم  مييادما

و محکم گفت : چه  ديسرم کش یپوزخند چادر رو از رو با

 !!!!  کنمي... منم عاشق بشم ولش نم یخانوم مومن یتفاهم

؟! اروم گفت : آستارا ...  ميريکجا م دميازش پرس نيماش یتو

 .  ميکنيرو شروع م موني. زندگ امرزميمادربزرگ خدا ب یخونه 

 خوامي... من دوستت دارم، نم نيسمت من و گفت : بب برگشت

 !!  ینيبيکه بد م چيمن نپ یکنم ! پس به پرو پا تتياذ

 چرا ..  -

 چرا ؟  ینگام کرد : چ یاستفهام

 ؟  یچرا عاشقم شد -

 .  ديچيپ نيماش یتو یسرد سکوت

جوابش باشه ..."چرا  تونهينم یليدل چيکه ... ه هيتنها سوال -

 " ؟یعاشق شد

 با اون بود .  حق

 نداشتم .  یليدل چيمنم ه خود

 شوهرم عشقم نبود !  ،یمنگنه بودم .. شوهر داشتم ول یتو

 ؟  کردميفراموش م ديبا

 ؟؟؟؟  ارويدان

 شده بود برام ؟؟؟  قيد اول حرفش ارامش تزر یکه حت یکس
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داشتم که  یخوب ینقشه  هي.  کردميمخمصه فرار م نياز ا ديبا

اگه به  یتحمل کنم! حت رو نيماه شرو شيش کينزد ديفقط با

 جونم باشه.  متيق

 ؟  داريسپ ستيگشنت ن -

 صرف شده .  یپوزخند گفتم : با اون کتکا ؟؟هه نه مرس با

 !  یرو فرمون و نعره زد : خفه شو لعنت ديبا مشت کوب یعصب

 !  ومدهيهم بهت ن ی: خوب ديغر اروم

کرده بود  ميسپند بود که روان یها امکيپ ليساعت س مياز ن بعد

 . گفتم مسافرتم .. گفتم خوبم ! 

 شده بود .  شب

 رستوران به ظاهر معروف پارک کرد :  هيشام  یبرا

 .  ميبخور یزيچ هيشو  ادهيپ -

 صورت ؟  نيبا ا -

 ميبخور نيتو ماش ارمينگاه کرد بعدش اروم گفت : م نيسنگ بهم

 ؟  یخوريم ی. چ

 به رستوران کردم و اروم گفتم : جوجه . ینگاه

 اومد .  کيبعد با چندتا پالست قهيساعت چهل دق مين

 مخلفات گرفته بود !  چقدر

 غذامون تموم شد راه افتاد .  نکهياز ا بعد

 بخوابم .  کميکردم  یهم گذاشتم و سع یچشمامو رو اروم
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 رو روشن کرد .  نشيچشمم رو هم افتاد ضبط ماش ديتا د شووريب

 کالم بود خب خدا رو شکر .  یب یها اهنگ

و عشق به روان  زنهيکارد به استخون م گفتيم شهيهم یب یب

 ادم . 

مادر .. اونقدر  نيمجنون روان یادما گفتي... م گفتيم راست

وقت  چيه ناي. ا کننيم تشونيمعشوق رو دوست دارن که اذ

 عشق رو درک کنن .  یمعنا توننينم

نگاه کردم ...  ديکشيم گازيکه داشت س نيبه شرو یچشم گوشه

هتل  هياز  یچرا عاشق من شد ؟ چرا من عاشق شدم ؟! همه چ

 ...  نيشروع شد برا شرو

 شروع شد برام !  یجفت چشم اب هياز  یچ همه

 عشق وجود نداره !!  یبرا یليدل چيه

 

 

 

 [28.12.15 22:48] 

  کمي#پست #پنجاه_

 #مادمازل 

 صبح بود .  شيش کي. نزد ميدياستارا رس به

 شد  ادهيساده اما بزرگ نگه داشت و پ یخونه  هيدم  نيشرو
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 افهيباز کرد و دوباره اومد سوار شه . ق ديرو با کل نگشيپارک در

 ؟  یديبا لبخند گفت : خوب خواب ديمن رو که د ی

 :  دميباال کش کمي خودمو

 ؟  نجاستي... ا یکن ريتعب یخوب رو چتا  -

 مشترکمون ؟  یاروم تر گفتم : خونه  بعد

 رو برد داخل :  نيماش

شو من به خاتون خبر ندادم ... االن  ادهيبا اجازه ت بانو . پ -

 .  شهيشکه م نهيبب

 ؟  گهيبود د یک ني؟ ا خاتون

شدم ، صورتم از درد جمع  ادهيپ نشيحال و حوصله از ماش یب

 تهران پاک تر بود  یاز هوا یشد . هوا سرد بود ول

 زنگ خونه رو زد .  نيشرو

 ؟  یندار ديمگه کل -

 شه .  زيسورپرا خواميم -

 هامو باال انداختم و سرمو تکون دادم .  ابرو

اون رو  نيشرو دنيدر رو باز کرد و با د یخانوم نسبتا مسن هي

 . محکم تو بغل گرفت 

ساعت با اشک ازش جدا شد و تازه چشمش به من  مياز ن بعد

 خورد . 

همه سال با  نيگفت : بعد از ا نيبد نگام کرد و رو به شرو اول

 ؟؟؟؟  یسر بزن رزنيبه من پ یدوست دخترت اومد
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 و منو به خودش چسبوند :  دياروم خند نيشرو

من خاتون بانو هستند ...  ی هيخاله و دا شوني. ا داريسپ -

 همسر بنده هستن .  شونيخاتون، ا

 نيتو خونه و به شرو دياول تو شک بود . بعدش منو کش خاتون

! عمرا  یو منو خبر نکرد یبدتر !!! ازدواج کرد گهيگفت : د

 تو.  یايبزارم ب

 نيمن شرو یوني! با پا در م یجد یسرد بود وخاتون انگار هوا

 گوشه پهن بود  هيکه  یا یکرس ريرفت ز عياومد تو خونه و سر

 .  شستيجالب بود و به دل ادم م یليخونه خ ساختار

نو عروس چرا  نيا دي. جالبه ! نپرس ختير يیواسمون چا خاتون

 ش ... لباسش ... روحش! افهي؟! ق هينجوريا

 نهيها ذاتشون هم یمومن نيمنو نشوند کنارش و گفت : ا خاتون

 به ادم .  زنني... کلک م

 ! گفتيم راست

 ااا خاتون !  -

 .  زنميساکت . دارم با عروسم حرف م یکيتو  شيه -

 رو به من گفت : از خودت بگو مادر ...  بعد

 ميديگفت : خاتون تازه رس یجد نيخواستم دهن باز کنم شرو تا

 شروع شه .  یباز شيتفت عدي ميبکن یاستراحت هي مي.. بر

ببرش  رياره اره مادر پاشو دست زنتو بگخدا مرگم بده .  یوا -

  کنمي. حمومم اماده م نيبکن یاستراحت هيباال باهم 
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 ساده بود .  یليبگم اتاق مشترکمون بود خ تونستميکه م یاتاق

 توالت .  زيم هيتخت و  هيداشت و  یخال یکتابخونه  هي

 توالت پرت کرد :  زيم یکتش رو در اورد و رو نيشرو

 که؟  یندار یدارم . کار رونيب یکار هي رميم -

 خارج شد .  نينه تکون دادم و شرو یبه نشونه  سرمو

 ديشکمم جمع کردم . با یتخت نشستم و پاهامو تو یرو

 ...  دميترکي. داشتم م شکستمیم

 افتضاح بود !!  حالم

 شب نبود ... هزار شب بود ..  هي

 کي کردميباور م دي... با شدميزن م دي... با شدميهمخواب م ديبا

 ... شوهر منه !  یروان

بارون بود ...  رينبود که ز ی... اون دمينبود که من د یاون یول

 !  کرديم طنتيش یپارک ساع ی... تو سوختيتب م یتو

 غول بود برام !!!!  هيفقط  االن

از پشت  نيپچ پچ خاتون و شرو ی... صدا زدميبلند زار م بلند

 :  ومديدر م

 ! حتما دلتنگ خانواده شه .  یديم ريگ یدار یليبابا خاتون خ -

رو ؟ شناسنامه رو  چارهيب یدختره  یکرد کارشيبگو چ -

تو کارم  یفضول یدونياره زنته ! خودتم م دميفهم ینشون داد

 دختر رد خوره کارمه !  نياما صورت ا ستين

 شده !!!  ینجوريباور کن از پله ها افتاده ا -
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 ن شهناز ... بگو جا -

 .  یکرد شيکار هيشد گه خاتون بلند گفت : پس  سکوت

 به در :  ديکوب بعد

نکن  هيمادر فدات شه گر ی؟؟؟ عروس قشنگم ... اله داريسپ -

 ايواست وان پر کردم، ب اي.. ب ارميخوشگلم . خودم پدرشو در م

 با شوهرت برو حموم مادر . 

 شوهرم ؟؟ حموم ؟  با

 بلند داد زدم نه .  ناخودآگاه

باز کردم .. با التماس گفتم : نه ..  عيسمت در و در رو سر رفتم

برم باهاش  دي... نزار کشهي... منو م زنهيحموم منو م مينه .. بر

 کشهي. م ديکه دوسش دار ی... تو رو خدا ... تو رو جون هر ک

برم ...  خوامي... درد دارم ... نم کشهي... موهامو م زنهيمنو .. م

 ... 

دستشو به  نيبغلش .. بغض کرده بود و شرو یگرفت تو منو

 .  ريکمرش زده بود و سرشو انداخته بود ز

نو عروس رو  یکي ميبا بغض گفت : مادر .. ما رسم دار خاتون

 بشوره !  ديبا

 نکنه ...  یکار دهيقول م نيش فشرد : شرو نهيبه س منو

 عقب رفتم .  قدم هياومد سمتم و من  نيکه شرو دميلرز

 یگفت : به جان شهنازم کار تيو جد نانيبا اطم یليخ نيشرو

رو  یاب هي خواميندارم باهات . خاتون هم پشت دره ... فقط م

 .  زميسرت بر
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 ؟  ی..چ.چ یعني..عيتپه تپه گفتم :  با

از  یليمنو از خپدش جدا کرد و اشکامو پاک کرد : خ خاتون

رو دارن مادر .. ما رسم غسل رو  یمردم رسم دستمال خون

.. بهم  يیجورا هينو عروسش رو بشوره .  دي. داماد با ميدار

 .  شنيمحرم تر م

 بهم زد :  یچشمک

حموم من خودم بست پشت  ميبر اي. حاال بدو ب شنيعاشق تر م -

 در نشستم . 

 لرزون وارد حمام شدم .  یقدما با

 بود .  یاب یرز و شمع ها یپر از گل ها وان

 نيا ی... تو ارميلباساتو در ب ديو گفت : با ستاديپشتم ا نيشرو

 دينبا یدخالت چيکار تو ه

 

 [28.12.15 22:48] 

 .  یبکن

 پاش بود .  یشلوارک ورزش هيبرگردوند ... خودشم  منو

 مانتوم رو اروم اروم باز کرد.   یها دکمه

  ديسرم کش یرو از رو شالم

بودم . دستش به  سادهيجلوش وا یو شلوار ل یتاپ سبز تور هي با

 .  دميشلوارم رفت و لرز پيسمت ز

 .  دميشرعا و رسما زنش بودم بازم لرز نکهيا با
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 نيزم یو رو نييپا ديتوجه به من شلوار رو از پام کش بدون

 نشست و کامل اون رو در اورد . 

 و بلند شد .  ديبه پاهاش لختم کش دستشو

 .  ميشي... محرم م گفتيراست م خاتون

 که من زنشم و اون، شوهرم !  شهيباورم م داره

 باال .  ريدستاتو بگ -

 که گفته بود رو انجام دادم .  یکار کيکوچ یبچه ها مثل

 .  ديکش رونياز تنم ب تاپمو

چاقو  ی... رد ها یسوختگ ی... جاها ديبدنم رو د یزخما حاال

 اضافه !  یو گوشت ها

 نگفت .  یچيه یبهشون انداخت ول نينگاه سنگ هي

سردش به بدن گرمم  ی.دستا ستاديدورم زد و پشت ا یچرخ به

 خورد و مور مورم شد . 

 .  رونيب ديرو باز کرد و از تنم کش نميسوت بند

به  ینگاه کل هيکتف دردناکم بوسه زد . منو برگردوند و  یرو

 .  ديرو بوس ميشونيبدن لختم انداخت و بعد پ

 دوتا دستاش بلند کرد و سمت وان برد .  یرو منو

 من اروم گفت : ببخش منو .  به

شدن و اون  ختهيشمع ها ر یداخل اب گذاشت و اب ها رو منو

 ها رو خاموش کردن . 

 وان نشست .  یرو در اورد و پشت به من تو شلوارکش
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 .  ختيسرم ر یرو رو یبه خودش چسبوند و با کاسه اب منو

چپم و  یشونه  یراستم بوسه زد و بعد رو یشونه  یرو اول

 .  ديتنم کش یاروم دستاشو رو

خوش  یمومن یجا رو لمس کرد و گفت : به خانواده  همه

 ! زميعز یاومد

 

 

 

 [31.12.15 00:10] 

 #پست #پنجاه_دوم 

 #مادمازل 

از حمام خاتون خشکم کرد .. دستام جون نداشت . حالم  بعد

 خوب نبود .

تو  خونديسره دعا م کيداشتم زار بزنم  . خاتون  دوست

 .  کرديصورتم فوت م

 ؟  ی.. چه شب گفتيشب م از

 ؟  شنيکه همه با دل خوش زن م یشب اون

 .  گهي: خاتون ... بسه د دميدرد نال با

 مادر ؟  یستيننگام کرد و گفت : اماده  کمي

 یکه االن من همسر کس نيا رفتنيپذ یبرا ايشب ؟  نيا یبرا

 هستم که دوستش ندارم ؟ 
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 دوستش داشته باشم ..  خواستم

 ...  کردينم رييتغ یبعد از نامزد اگه

 داشت  شک

 بود  نيبدب

 . خواستمي.. نم کرديم تياذ

 شد .  ختهيگونه م ر یرو ی.. قطره اشک ديلرز چونم

 که رفته بود . شديم یربع هي هي خاتون

 اروم اشکام شدت گرفت . اروم

 تي... سند دشيسف یشد ... به ملحفه  دهيبه تخت کش نگام

 بشه ؟  ینقاش یديسف نيا یرو ديمن با یدخترونگ

 شد ؟؟  یچ یشب نيهمچ یمن واسه  یاهاياون همه رو پس

 شد ؟  ینجوريا چرا

 عوض کنه .  ميرفته بود س ادشي نيزنگ خورد ... شرو تلفنم

 رو نکشونه باال .  نيخودمو بهش رسوندم که صداش شرو عيسر

 برداشتم :  عيصغحه نگاه نکردم و سر به

 الو ؟  -

 ؟؟؟؟ هااان ؟  گنيم ی؟؟؟ چ داريسپ گنيم یچ نايا -

 .  هيگر ريصداش بلند زدم ز دنيشن با

 م کل ساختمون رو برداشت : هيگر یصدا

 .  اري...دانیدا .. دا..دان -
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 ؟!  يیتو ؟ بگو کجا يی؟ کجا اري؟ نفس دان اريجان دان -

 ن..ن..ه -

 زد که خفه شدم :  یداد چنان

..  گمي. اومدم ... اومدم هتل ... م يييیبگووووو بگووووو کجا -

 ؟  داري؟ سپ نيشرو

 یباهات ؟؟؟ مان یخورده اون عوض یخشم گفت : چه گوه با

 ؟؟؟  داريکتکت زده ! اره ؟؟؟؟ اره سپ گفتيم

 شد .  داريپد نيگاز گرفتم . در باز شد و شرو لبمو

 شک بهم نگاه کرد ...  با

 يی... کجا قميزمزمه کردم : شو...شوهرم...شد...رف یگوش یتو

 ؟؟؟؟ 

 رياز دستم گرفته شد و ز یخدا و گوش ايکه بلند گفت  دميشن فقط

 له شد . نيشرو یپاها

انداختم . با سوز زار  نيزم یزدم و خودمو رو هيتک ارويد به

 زدم و بلند خدا رو صدا زدم . 

 تخت نشست .  یاز هم باز شد و کالفه لبه  اخماش

 با بغض دم در نگام کرد .  خاتون

... مگه ...مگه  اديسوز گفتم : نامرد .. کثافت ... ازت بدم م با

چون الله ... من  یمن ... داداش نداشتم ؟ ... فک .. فک کرد

دفاعم ! مادر ندارم ... پدر  ی... باور کن ب یدفاعم ؟ اره لعنت یب

داره  ايتو کمپه  ايندارم ... داداشم گوشه قبرستونه ... خواهرم 
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دفاعم ...  یب یلي... اره .. اره کثافت ... من خ کشهيم

طالقم ...  یدارم .. بچه  ینه؟؟؟ تازه سه تا نامادر یدونستينم

 .  یدونيمن عاشقم ... تو ...تو خودت خوب م یول

 :  دادميبازم با اشک ادامه م یسکسکه افتاده بودم ول به

... گوشم ..کره !  هياز پاهام ف.فلجه ... مصنوع.. یکيم..م.ن  -

واسه  یکه .. غضروف کستهي! کتفم ... کتفم اونقدر ... ش شنومينم

 .. نمونده .  یبازساز

..دم .. عمه کري... کار بد م یتم : بچگبه خاتون با اشک گف رو

.. یبزرگ ش گفتي..  با.بام م نداختنيتنم با چاقو رد م یهام رو

 زيچ چي... ه نهي! که بب ستي... باه..ات خوبه ... ن یشوه..ر کن

 هي... عاشق شدم ... از  ی. من ول ستين ميکم از ده سالگ

اتوبوس ... من  ستگاهيا هي ازکتاب ...  هي... از  یمهمون

 ی.. ول یشوهرم ... ول ی.. جلو گمي... جلو شما م خوامشيم

 ؟  خوامشي! پس ... چرا من هنوز م ميمال هم نبود

و  رمي... م رميم شتيروز از پ هيبا نفرت گفتم :  نيبه شرو رو

 . ینيمنو بب یچهره  چوقتيه زارمينم

 عجز سرشو اورد باال .. با

 ازش .. دروغ چرا !  دميستريبهم نگاه کرد . م قيعم

 ...  یمومن داريسپ -

  يیجادو ی. باز همون چشما دميلرز

 ز،يهمه چ -

 جاش پاشد .  از
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 از کجا شروع شد ؟  یدونيم -

 .ديلرزيرفته بود . لبام م خاتون

 هوممم ؟  -

 .  ستاديبه روم وا رو

 ربط داره به معشوقت ! نيکه شهناز مرد . ا یموقع -

 من زانوهاش رو خم کرد :  یبه رو رو

نقشه  ینقشه داشتم . تو تو هي... من  یمهمون هيو تو ! از  -

 . یشد ی! ول ینبود

 نگاش کردم :  یاستفهام

 عاشق تو شد . منم تو رو ازش گرفتم ...  اريدان -

 تعجب بهش نگاه کردم :  با

 فرق داشت ... منم عاشقت شدم ! هي یول -

ازم قول گرفته  اريدان ی.. ول گفتمياصل ماجرا رو م ديبا ديشا

 بود . 

 من شو .  الي..خیب -

 از دور برق زد :  چشماش

 که دوسش دارم زنم شده .  ینه االن که کس -

 قتياز رف گهيبار د هيکه با پوزخند گفت :  ديچونم لرز دوباره

روم بگو ...اونوقت اونم ممکنه مثل تو ناقص الخلقه کنم .  یجلو

 داره . هومم .. اره !  سميکه .. شوهرت ساد یدونيم
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 .  رونيگفت و از اتاق زد ب نويا

 ؟؟؟  يی... کجا قميرف

 

 

 

 [02.01.16 10:48] 

 #پست #پنجاه_سوم

 #مادمازل 

 ( اري) دان

 قطع شد  یگوش

 ضربان قلبمم قطع شد .  یانگار

 ... صداش

 گفت ؟؟؟ یچ ی...ول یول خواستيدرد داشت، کمک م صداش

 ؟؟؟ ني؟ شرو یشوهرم شد ؟ ک گفت

 ... ومديباال نم نفسم

 درد نداشت ...  کم

 ... مرهمش باشه !  نيشرو دي.. شا ديشا

 ... !!!!!  نه

 درد داشت !  فکرشم
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اتاق  یتو یچاووش یمورد عالقه م رو گذاشتم و صدا اهنگ

 . ديچيپ

 گاريحبس کرده بودم و ساتاق خودمو  یبود که تو یساعت کي

 .  کردميدود م گاريپشت س

 جواب دادن نداشتم . یزنگ خورد .. حوصله  ميگوش

نگاه کنم  نکهيبار چهارم بدون ا یزنگ خورد و برا یسه بار دو

 جواب دادم . 

 بله ؟  -

 بهههه . پسر عمهههه !! چه عجب .  -

 ؟!!!  نيباز شد ... شرو چشمام

 ؟؟؟ نيشرو -

 ! من شوهر عشقتم ! اره . یپس شناخت -

 ؟  یهست ی... کدوم گور نيگفتم : شرو تيعصبان با

 :  ديخند بلند

 جواب بدم ؟؟؟! دينکنه با -

 کجاس ؟  داري! سپ نيشرو سين یاالن وقت شوخ -

... !  یزنياوممم .. خوشم اومد ! اسم زن منو چه راحت صدا م -

 ؟  یزني... چرا سرم داد نم یراست

 خوابش اومد تو مشتم .  رگ

که همه  ستين ماريب ی! تا وقت کنهي... بدتر م یبد کن نيشرو با

 مرادش باشه ...  بر وقف یچ
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  داريببخش سپ منو

 ... !  قميببخش رف منو

 .. زوده زود ! کنميم داتيباشم .. ! پ اگريميک یپنهان ديبا یول

 پاکزاد ؟  یاقا یشد یچ -

و گفتم : هه .. به زنت بگو که من از  یاليخيزدم به ب خودمو

 اولشم دوسش نداشتم 

 اسمش  دنيبا شن یحت کرديتاالپ تلوپ م قلبم

 اومد ! ینماصال ازش خوشم -

 !اسيکاره دن نيتر سخت

 ! یمومن یاستفاده کنم تا زجرت بدم اقا دارياز سپ خواستميم -

 کنه !!!  ینطوريا دارميکه با سپ یکس کشمي! مديکش ريت قلبم

 کار دارم . روز خوش ... ینداریکار -

 قطع کردم .  رویگوش

رو کوبوندم  لميموبا یا کدفعهيشدم و  رهيخ واريلحظه به د چند

 .  واريتو د

 شدم ؟ ابدا !  اروم

گوشه  هيرو با نعره انداختم  یبلند شدم و صندل یصندل یرو از

 . 

 ...  نيزم یرو ختميرو با داد ر زيم یرو ليبرگه ها و وسا تمام

    زدميداد م ینجوريهم
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و اهورا دم در بودن و بهم  یمان ،یرعليروهان، ام شهروز،

 بودن .  رهيخ

 زانو زدم .  نيزم یهام سست شد و رو زانو

 گفتم : درد .. دارم .  یبه مان رو

 شدم : رهيخ نيبغض به زم با

 .  تونمي... نم یازش ... گذشتم ول -

 و من متکلم وحده بودم : زدنينم حرف

من بود ...  هيشب یليهاش دلمو لرزوند . خ يیبار ... تنها نياول -

... سردش بود ... مثل من،  دمشياتوبوس د ستگاهيا یتو نکهيتا ا

... خواستم  ديکشيمن بود .... مثل خودم انتظار م هيشب یليخ

 ... ميزندگ یاومده تو یبازم انتظار بکشم که گفت نه ! از وقت

 شد :  دهياز چشمام چک یاشک قطره

داغ داغ،  یها يیسرد، چا یاتوبوس، ماه ها یها ستگاهيتمام ا -

 شده .  نيريدردها، زخم ها ... ش دنا،يکش انتظار

گفت :  ونيگر یزانو زد و با لبخند و چشما رومرو به یمان

 یتنفر مسخره  رويهمه سال پ نيما بود ... ا ريداداش .. تقص

باهات ببندم  یبرادر مانيپ خوامياالن م ی. ول ميبه تو بود نيشرو

تو !  یبرگرده . حاال چه با تو چه ب دارتيتا سپ کنمي... کمک م

 هومم ؟ 

شدم . همشون با  رهيشون خ هيبهش نگاه کردم و بعد به بق کمي

 لبخند سرشون رو تکون دادن . 

 !!! کمون هنوز وجود داره  نيسال ... رنگ همهنياز ا بعد
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 [03.01.16 10:37] 

 #پست #پنجاه_چهارم 

 #مادمازل 

 بود ...  ی. روز مضخرف رونيهتل زدم ب یاز ساعت کار بعد

 رو بزنن .  یبودم تا بچه ها رد دوتا گوش داده

 هتل در اومدم .  نگياز تو پارک عيشدم و سر نيماش سوار

 خبر بودم .  هيو منتظر  روندمي؟! فقط م رميکجا م دونستمينم

 عصرياتوبوس ول ستگاهيا یو چه وقت من رو به رو یک دمينفهم

 پارک کرده بودم .

 برداشتمش :  عيبلند شد . سر ميگوش یصدا

 الو ؟ -

 ؟  یسالم خوب اريالو دان -

 ؟  یديهم فهم یزيشد ؟ چ یبهنام .. چ ستميبد ن -

 یزيرد هر دوتا تماسو گرفتم به چ یداداش .. متاسفم ول نيبب -

شده .  دهيپوک یکامال همه چ نکهيا ايخط سوخته شده  اي.  دمينرس

 ؟؟!  گميم یکه چ یفهميم

 زدم :  ميشونيبه پ یدست کالفه
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 داداش .  یباشه . بازم مرس -

شد مجبور شدم  دهيکه امروز پوک ميرو قطع کردم . گوش تلفن

 شهروز .  یدوم یرو بندازم تو گوش مميس

 کجا شروع شد ؟!  از

که شهناز بهم گفت شهروز رو  یبرگردم به روز ديبا ديشا

 !  ادي... اصال از مرور خاطرات خوشم نم ايدوست داره 

 . کارش داشتم ... شميپ اديشهروز اس ام اس دادم که ب به

 . نيو اومد داخل ماش ديرس قهياز چهل دق بعد

 نگاه کرد :  بهم

  ؟ یکارم داشت -

 ها رو نتونستن بزنن .  یرد گوش -

 حرفاس ... نيزرنگ تر از ا نيشرو -

 انداختم :  ینگاه رونيب به

 برو بهشون بگو .  -

 ؟!!  یچ -

گفتم برو و بهشون بگو اصل ماجرا رو ... هم منو راحت  -

رو  داريرو، از همه مهم تر سپ ني... هم خودتو، هم شرو یکنيم

 . 

 ا ازت نگذره شهناز ! لب زمزمه کردم : خد ريز

 .  شهيکه نم یدونيم -
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 ؟ هان ؟ چرا ؟  شهيداد گفتم : چرا نم با

 داد زد : اونم

 ؟؟؟  یفهميبود .. م عتشيوص -

 برگشتم و بهش نگاه کردم : ديتهد با

 داريسر سپ يی... اگه بال دمشيبه روح مادرم که عمر داشتم ند -

که جهان به  کنميهمتون رو منقرض م شهياز ر ی... طور اديب

 .  دهيعمرش ند

 ازم جدا شد و رفت .  یخداحافظ هيبهم نگاه کرد با  کمي

 .  رفتينم شيکار پ ینجوريا

 یليخ یولکرده  کاريحتما به سپند گفته که کجا رفته و چ داريسپ

 .  رميخبر بگ داريدم خونش و از سپ يیهويس برم  عيضا

 .  سوختيسپند هم م یبرا دلم

 اتوبوس خورد .  ستگاهيبه ا نگاهم دوباره

 ؟ حالت خوبه ؟!  ی؟ کنار شوهرت يیاالن کجا یعني...  داريسپ

 نه ؟!  ميايبهم ب نقدريا یکردي... فکرشم نم ميايبهم نم یگفت بهم

 رو روشن کردم و به سمت خونه روندم .  نيماش کالفه

 *** 

 ... سپند ... اومده .  ايبا هن هن گفت : ب یاتاق باز شد و مان در

 .  رونيبلند شدم و رفتم ب زيگفت از پشت م نويکه ا نيهم

 مبل نشسته بود .  یرو یعصب سپند
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 خودکار کنارش . هيروش بود و  یدفتر با جلد قرمز جلو هي

 چه خبر ؟ دميازش پرس کيو بعد از سالم عل نشستم

 تند شروع به نوشتن کرد :  تند

مسافرت، نگفت  رهيم نيم گفت با شرو... به دارمينگران سپ -

 یخبر هي. تو حتما  دهيجواب نم زنميزنگ م یکجا ... هر چ

 نه ؟  یدار

 فضا رو پر کرد .  ینيدهنمو قورت دادم . سکوت سنگ اب

 رو ...  قتيحق گفتميم ديبا

 یتو خبر دار کردمي.. فکر م ميگرديدنبالشون م ميماهم دار -

 بگم ... یچجور یعنيعقدش کرده .  یزور نيازش . شرو

سپند و هر لحظه رنگش  یواسه  شديم دهيپشت داستان چ داستان

 شد . یزرد تر و مردمک چشماش گشاد تر و نگران تر م

 بود حرفام تموم شده بود ..  یساعت مين

 سپند گذاشت : یشونه  یکنارش نشست و دستشو رو شهروز

 سپند ؟  -

ازش در اومد:  یخش دار یدهنش باز شد و صدا یا کدفعهي

 ..دار ! کج...اس؟!!!!  یسپ

 

 

 

 [03.01.16 16:49] 
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 #پست #پنجاه_پنجم 

 #مادمازل 

 !  ميبا تعجب بهش نگاه کرد هممون

 ساله رو شکست !  نيسکوت چند نيزد !!! ا حرف

اصوات مختلف از  یگلوش گذاشت و ه یتعجب دستشو رو با

 .  اورديخودش در م

 داشت !  یقشنگ یصدا چه

 بود . خواهرش یصدا مثل

 من ...  یول کردنيبغلش م یها با خوشحال بچه

 .  نهيبب تونستيبود و م داريسپ یکاشک

 خوب حرف بزنه . برگشت سمت من : اديبود که نتونه ز یعيطب

که ...  ديه بود... کنم . شم..اها نگفت داشي.. پ ديمن ... با -

 !  هيروان نيشرو

 ؟!!  هيروان نيشرو

 ؟  یتعجب بهش نگاه کردم و گفتم : روان با

 گفت !  یگفت : ما..نتعجب با

 منو نگاه کردن .  ريسر به ز همشون

 یو بعد بلند شدم و عصب دميخند یربع تعجب عصب کياز  بعد

 .  زدميرو قدم م یالب

 ؟!!  هيمن کنار اون روان دارياالن سپ یعنيبه من نگفتن ؟!!!  چرا



@Rooman_nazy 

@Rooman_nazy 
 

 خدا !  اي؟!!!  کردهکاريرو چ شبيد

*** 

 ( داري)سپ

از  دميترسيم ینکرد ول یکه کار خاص شبيشده بود ... د شب

 امشب . 

 ینگاه به لباس خواب تور هي یاتاق نشسته بودم و عصب یتو

 .  کردميخاموش کنار اتاق نگاه م یتخت و شمع ها یرو

 ؟!  امشب

 !  چوقتيه

 اتاق باز شد . با ترس سرمو به سمت در چرخوندم .  در

 کوتاه وارد شد .  نيبلوز است هي ویشلوارک ورزش هيبا  نيشرو

نگاه به تخت و شمع ها انداخت  هينگاه به من کرد و بعد  هي اول

 . 

 .  کنهيم فکریخاتون .. هنوزم عشق نيزد و گفت : قربون ا لبخند

 .  افتهيب یاتفاق سيکه قرار ن دونهينم پوزخند گفتم : بنده خدا با

 ؟!!!  افتهياخم کرد و گفت : چرا ن بهم

 ... اومد جلوتر : دميترس

 . ميشوهربالخره ... سه روزه زن و -

  ستيکه به کاغذ ن تيمحرم -

 من : یدو سانت نيو شرو واريبه د دميچسب
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 ؟  هيپس به چ -

 به دل ادمه .  -

.. فتح کردنش  دميبرات ... من که کل بدنت رو د کنميم شيلد -

 !  ندارهیکه کار

 بهم نگاه کرد .  کمي

از دستش در برم که محکم منو گرفت و کوبوند به  خواست

 .  واريد

 تو هم رفت . که بهم وارد شد صورتم یدرد از

 فشار داد : واريبهم و منو به د ديچسب

ها  یسميکه ساد یکس ني.. اول یدوني! م اديمونده حاال دردت ب -

 زنشونه !  کننيبهش صدمه وارد م

 تنفر بهش نگاه کردم :  با

 از شانس بد منه !  -

حالش عوض شده باشه به  هوي ینوازش کرد . انگار صورتمو

 برگشت : یشگيهم نيهمون شرو

 کنم .  تتياذ خوامي... نم داريسپ -

 مشخصه !  -

از کنترلم  هويکه ر دوستت دارمبه جان شهنازم قسم ! اونقد -

 !  یهمه چ شهيخارج م
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که  یدوني.. م یسکوت بهم نگاه کرد و گفت : تو زن من یتو

راحت  تونمي. م شهيتخت منجر م نيهم به هم فتيتژ وظا یکي

 که ؟  یفهميکنم . م تيازت بعدا شکا

 ؟  یخواي.. م یبغض سرمو تکون دادم و گفتم : چ با

 شدم :گم چشماشیتو

 فتح کنم .  خواميامشب با زنم رو م هي -

 ها رو تک تک روشن کرد .  شمع

 و به خاتون گفت منو اماده کنه .  رهيدوش بگ هي رهيم گفت

راه امشب نيگلم ... با شروگفت : دخترم .. دختربا ترس خاتون

 ... ممکنه هر دوتامون رو به کشتن بده .  شينکن یهمراه ،یاين

 .  دميکوتاه رو پوش یم . لباس توراهسته تکون داد سرمو

 بودم .  نيتخت نشسته بودم و منتظر شرو یرو

 شروع کرد ؟  ديبا یچجور یوارد شد .. راست نيشرو

، اشک هام رو بدنم یرو نيتبدار شرو یبوسه ها اون شب از

 .  ادمهي

 من هنوز دختر بودم .  یتعجب بود ول باعث

 یخوايکه نفهمم نم ستمين خر نقدرميو گفت : ا ديدراز کش کنارم

 .  یکه عاشقم بش یشيزن م یمنو . وقت

زد به  شيبهش کردم که بتونم راحت زار بزنم که صداش ات پشت

 جونم :



@Rooman_nazy 

@Rooman_nazy 
 

.. همه  داريسپ سوزهيحرف زدم . دلم واست م قتيبا رف یراست -

 خواستيم گفتيم قتي. رف خوانينقشه هاشون م یتو رو واسه 

 ؟  گميم یکه چ یفهمياز تو استفاده کنه . م

 اومد .  یباال نم نفسم

افتاده از  رونيب یگردنم گذاشتم . دهنکو مثل ماه یرو دستمو

 .  کردمياب باز و بسته م

 ...  اريدان

 !!  تونهي.. نم شهينداره !!! نم امکان

 ؟  یگينم یچي؟ چرا ه داريسپ -

رو  نيو محکم دست شرو کردم نيياز دست هامو باال پا یکي

 گرفتم . 

 که نگاهش به من افتاد رنگش زرد شد .  نيبلند شد و هم نيشرو

 ؟؟؟؟!!!  داريچت شد سپ -

 .  شدميکبود م داشتم

 بهت گفت : نفس بکش !  با

 لبم یرونيشرو یافتاد که لب ها یهم م یداشت رو چشمام

 نشست . 

 هام شد .  هياز هوا وارد ر یا یکردم حجم قو احساس

 برگشتم .  ینکبت یزندگ نيابه  دوباره

 هي رومعيگرفت و سراغوشش یبدن لرزون من رو تو نيشرو

 پتو انداخت.
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 حرف بزنم ...  تونستمينم یشوکه بودم که حت اونقدر

؟! اون حال افتضاحت هم  اريدان یچ یاون شب بارون پس

 ؟!!!!  بودیباز

 

 

 

 [04.01.16 21:44] 

 #پست #پنجاه_ششم

 #مادمازل

 هم خوابش نبرد .  نيصبح خوابم نبرد و جالبه که شرو تا

 .  ميداديهم گوش م یبه صدا یول ميزدينم حرف

 .  خواديو نم خواستيمنو نم اريدان پس

 ؟  سي... مهم ن اريتو دان یتن پر درد واسه  نيا پس

 مرهم من باشه ؟  خواديم یک پس

 !  سپندم

 سپندم ...  اخ

 نفس هات گوش بدم  یزنگ بزنم ففط به صدا حاضرم

خش  یبازکردم و صدا یبزنم ... دهنمو به سخت یحرف خواستم

 به سپند زنگ بزنم !  خوامياومد : م رونيدارم ب

 بود .  شيشونيچشما و پ یرو ارنجش
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 باز شد :  دهنش

 بخواب .  ريبگ -

 تخت نشستم : یرو یعصب

 !  یاوردين ريکه گ یزندان -

زنگ بزنن  هيبه بق توننياونا م ی. منته یا یتفاقا خود زندانا -

 تو اما نه !

 .  نييتخت اومدم پا یخشم بهش نگاه کردم و از رو با

و در رو محکم بستم  رونيهمون شکل اسفناک از اتاق اومدم ب با

 بلند داد زد کجا؟!  نميکه شرو

 تلفن .  هياوردن  ريگ ی؟؟؟ پ کجا

  نييپله ها رو رفتم پا عيسر

روشن کردن اون سالن  یچراغ واسه  هياوردن  ريگ ی واسه

و کنارش  دميبرق رو د زيگوشه پر هيچرخ زدم و  هي کيتار

 بود  ديکل

 رو فشار دادم .  ديو رفتم و کل دميدو عيسر

 روشن شد  سالن

 اول چشممو زد  نورش

  کرديسالن بهم نگاه م یاز باال نيشرو

 انداختم و با نفرت چشم ازش گرفتم :  ینگاه هي بهش

 ؟  یلباس بپوش هي سيبهتر ن -
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 ؟  هيزنمم . مشکل یجلو -

 خاتون ..  -

 وسط حرفم : ديپر تيجد با

 هفته رفته خونه دخترش .  هيخاتون  -

 شدم !! خاتونم رفت ؟؟؟  مات

 تکون دادم  سرمو

 کردم . داشيتلفن گشتم .پ دنبال

 . زنهيبوق نم دمياشتم دبرد رويکه گوش نيهم

 یسکس یکنيگفت : تالش م نيکه شرو کردميتالش م نجوريهم

 . یشيم

 ؟  کنهيگفتم : چرا کار نم یعصب

 چون من قطعش کردم !  -

 موهام کردم .  یدستمو ال یعصب

 قدم هاش اومد :  یمبل نشستم که صدا یرو

 تا حاال ؟  یمردا فکر کرد ی زهيبه غر -

 ندادم . محلش

 .  ساديروم وا یجلو اومد

 نگاه کردم :  بهش

 !  یمومن داريسپ -

 موندم تا حرفشو بزنه :  منتظر
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 کي...  دميناکام بمونه ! گفتم بهت محلت م دينبا یمرد چيه -

 ساعت ازش گذشت . مياالن ... ن نيهفته .هم

و منو بلند  ديدستشو گذاشت پشت سرم و موهامو کش یا کدفعهي

 کرد : 

 .  شهي... بازم ازت استفاده م تا اون موقع -

 تنفر تو چشماش نگاه کردم :  با

 . خورهيحالم ازت بهم م -

 !! هينگاتم سکس نيا یحت -

رفتم باال  تيخودمو ازش جدا کردم و پله ها رو با عصبان محکم

 . 

 و برگشتم سمتش :  سادميپله ها وا یباال

! اون موقع که خالص شدم  شمياز دستت خالص م یروز هي -

 !  رميگي... جشن م

که بخواد  ستيهم ن یاريدان گهيو گفت : بدبخت ! د ديخند بلند

و فلج رو ..  ضيمر ی وهيب یمنم برم ... تو رمينگات کنه . گ

 ؟؟؟  خواديم یک گهيد

 ؟؟؟  یخوايبغض گفتم : پس تو چرا منو م با

 شد :  رهيخ بهم

 دارم ...  ليمن سه دل -

 :  رفتيم نيياز خشم باال و پا نميس ی قفسه

 شهناز !  ک،ي -
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 خونه عذاب اور بود : سکوت

 . اريدو، دان -

 رو شکست :  یني... سکوت سنگ ديطول کش شتريب

 سه ... خودت !!  -

 .  دياز چشمام چک یاشک قطره

 ... ولم کن !  یاگه ... اگه عاشقم -

 دونستيم نکهيابگذره ؟ با  نيريمگه فرهاد تونست از ش -

 ماله خسروه !  نيريش

 بدبخت .. اخر فرهاد مرگ شد !  -

 مجنون ! ديب نهيرياونم ش -

 

 

 

 [05.01.16 10:33] 

 #پست #پنجاه_هفتم

 #مادمازل 

 هم بزارم .  یصبح نتونستم چشم رو تا

 پاشدم و لباسامو عوض کردم .  صبح

 کمد گذاشته بود .  یدو سه تا دست لباس گل و گشاد تو خاتون

 .  دميها رو پوش رهنياز پ دونهي یساپورت رنگ هي با
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 شونه هام .  یانداختم رو یور هي موهامو

 ابروهام در اومده بود و موهام رنگشون رفته بود .  ريز

 .  خورهيحالم داره بهم م گهيبزارم . خودم د رميرنگ بگ هي ديبا

 هنوز خواب بود  نيشرو

 ینجوريهم ی...کاشک کردميخوابش نگاه م یتو یچهره  به

 بهت دل ببندم !  تونستميتا منم م یبود

 دوباره دل ببندم ؟  تونميدل ببندم ؟ اصال مگه م تيچ به

 جاش زد و صداش در اومد :  یچرخ تو هي

 ؟  یمجنون ... کجا به سالمت ديب ريصبح بخ -

سلول به  هياز  یکردم و گفتم : کجا دارم برم ؟؟؟ زندون یشيچ

 !  رهيم گهيسلول د

 از چشماشو باز کرد : یکي

 ! زبونتم که درازه ...  کاليبار -

 یکس هستم ول یکه ان زبونو به من داد . ب یکس امرزهيخدا ب -

 زبون هزار تا کسه !  یهم

سنت هم گفت : با یطونيلبخند ش هيدوباره بست و با  چشماشو

 خوبه !  یليخ

 خشم بهش نگاه کردم : با

 ! یکثافت عوض -

 ابراز عالقه !  یمرس -
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 دادم :  هيتک واريد به

 ؟  ميبد شيازما یقصد ندار -

 ی. تو کمبود اهن داشت ميداد شيازما یباشه واسه نامزد ادتي -

 فقط ! 

 هم فشار دادم :  یحرص دندون هامو رو یرو از

 ؟؟؟  یگرفتيم دزيا شديم یچ -

 نه ؟  شديم یکسياوه اوه ! چه م -

 برو بابا نشون دادم :  یبه نشونه  دستمو

به من صبر بده  ايتحملت کنم . خدا ديبا نکهيپاشو پاشو . مثل ا -

 ... 

 بهم زل زد :  شيسرب یباز کرد و با چشما چشماشو

 عشق بده ؟ یگيچرا نم -

 بر  باد : دهديزبون سر سبز م نينبود و حواسم نبود که ا حواسم

خدا خودش گرفت .  یبنده  یخدا عشق داد ! خوبشم داد ! ول -

 . اديهم بوجود نم گهيد

 تيتا کار رونيکوه اتشفشان شد و فقط گفت : برو ب نگاهش

 نکردم . 

 نييکه سه چهارتا پله رفتم پا نيو هم رونياخم از اتاق زدم ب با

 داد و نعره و شکستن اومد .  یصدا

 ؟؟؟ نيسمت باال و صداش زدم : شرو دميدو

 !  کنميرو نم تيسالمت نيتو اتاق ... تضم یاي... ب یگمشو لعنت -
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 شده بود . یروان دوباره

 در خشک شد .  ی رهيدستگ یرو دستم

 !  گهيد شهيم یهم عاد زايچ نيکن بابا ... ا ولش

 ؟ داشت  دنيصبحونه چ یحوصله  یک

 .  نيياومد پا نيشرو

 بود . دهيپوش یبا لباس طوس یشلوار ورزش هي

 روم بود نگاه کرد : یلقمه جلو هيبا  يیچا هيمن که  به

 خودتو ؟  یکنيم تيتقو ینجوريواسه صبح بعد از زفاف هم ا -

 خوردم :  مييقلپ از چا هي

 !  ومدهيبه تو ن شيگوه خور -

 سرخ شد و رگ دستاش متورم : چشماش

 ؟  یزد یچه زر -

 که ربطش به من و خاتونه !  یزر هي -

 نشست : زيمنصرف شد و پشت م قهيسمتم و بعد از دو دق اومد

 نه ؟  یسر صلح ندار -

 .  شهيم نميگوه تر از ا تيوضع ی... نبود ديشا یاگه ادم بود -

کوه  یعني... زن  گفتيبست و با درد گفت : بابام م چشماشو

امشش رو گرفتم .. مادرم نمرد ! من کشتمش ارامش ! من کوه ار

!!!! 

 شد !!! کهيهزار ت يیچا وانيلبم بود افتاد و ل یکه گوشه  یقند
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اروم  یارومم کنه . ول خواستيشده بودم .. مادرم م وونهيد -

گلوش و  خيکرد که دستمو گذاشتم ب هيگر نقدري... ا شدمينم

 اونقدر فشار دادم که ... تموم کرد ! 

 داشت ..  بغض

 نم برداشت .  یکبارگيخونه  یهوا

بغض رو به من گفت : بخدا دوستت دارم . مثل مادرم ! مثل  با

از دست بدم  یشکل نيتو روهم ا خوامي! نم یشهناز ! تو زنم

 .  شهيدرست م ی.. با تو همه چ شمي. با تو خوب م داريسپ

 به سمتم دراز کرد .  دستشو

 یدستش بزارم ... خواستم دل بدم بهش ول یدستمو تو خواستم

 گوشم :  یتو ديپچ اريدان یصدا

 "  ميشي"بگو که من و تو مال هم م

 ... ديلرز دستم

 وقتا بهت بگم تو" یبعض دهياجازه نم یدورته که حت یزيچ هي"

 ... ديلرز نفسم

 " نجاتت دادم !"

 !!؟يیکجا

 !!" ی... عاشق شدک،دو،سهي-"

 یو رو دمي. دستمو پس کش ختنيصورتم ر یمهابا رو یب اشکام

 قلبم گذاشتم ... 
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دستشو مشت کرد و زمزمه کرد : تو عمق وجودت  نيشرو

 !  داريکرده سپ شهير

 شکونديم زدياشپزخونه بود رو م یتو یبلند شده و هر چ یعصب

 . 

 نبودم ... نجايمن ا یول

  انتظار بودم . یتو ار،ياتوبوس ... کنار دان ستگاهيتو ا من

  اريلحظه هم من از عشق دان همون

 ،يیتنها یعني! "مادمازل  مياز عشق من، نعره زد نيشرو هم

 "یتنها باش یعني

 ؟؟؟  يی... کجاقميرف

 

 

 

 [07.01.16 20:48] 

 #پست #پنجاه_هشتم 

 #مادمازل 

 .  ديهر دومون خواب یصدا    

بزرگ  یها شهيخورده و ش شهيبه کف اشپزخونه افتاد . ش نگام

 همه جا رو پر کرده بود . 

 گفتم : مواظب پات باش .  نيبه شرو اروم
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 گفت : مهمه برات ؟  نيبه زم مات

که بازوم  ارميب یاز جام بلند شدم و رفتم تا جاروبرق یحاليب با

 رو گرفت :

 جواب سوالمو بده !!!! -

بگم  دي! پس با یاالن قبول کنم شوهرم ديکنم ؟؟؟ با کارتيچ -

 اره نگرانم . 

 محکم ول کرد : بازومو

 !  خواميتظاهرتو نم -

گوه نزن تو  نقدري. پس ا یدونيداد گفتم : خودت خوب م با

تو المصب ؟ سه روزه زنت  یهست یاعصاب خودمو خودت ! چ

 یخواينرفته ! بعد تو ازم م نيياب خوش از گلوم پا هيشدم 

از نگهبان  یا ی... کدوم زندان نميعاشقت بشم ؟؟؟؟ بگو بب

 یکه ه شهيم یعاشق اون ی؟ کدوم ادم عاقل اديخودش خوشش م

 ؟!  زنهيکتکش م

 .  ميسکوت بهم نگاه کرد یتو

 دهن باز کرد :  اروم

؟!! چرا هم خودتو  یچرا بهم جواب اره داد یاگه دوسش داشت -

!  ستميبد ن نقدرمي... من ا نوديهم منو ؟؟ من سپ یبدبخت کرد

 اره ؟  یچرا ؟؟ چرا بهم گفت

 اريترس از عشق دان ی!!! چرا گفتم اره ؟؟ واسه  گهيم راست

 نسبتا بهتر ؟!  یزندگ هيشروع  ی؟؟؟ واسه 

 دستام گرفتم :  یاز مبل ها نشستم و سرمو تو یکي یرو
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! گفتم من و اون  دمي... عشق ترس داشت ! ترس نکهيا یواسه  -

ازدواج با تو،  ی! ول رسهينم يیکارمون به جا یول ميعاشق هم

 ! سخت اشتباه کردم ..  ومديتر م یعشق با تو، به نظرم منطق

 پام زانو زد :  یجلو

 خوادتينم اريدان یدوني! حاال که .. م ستمين یمن اونقدرم روان -

 رو بکن .  تيعاد ی..پس با .. شوهرت زندگ

 چشماش زل زدم :  یتو

تک تک رفتار هات شک و  یاز کجا بهت اعتماد کنم ؟! تو -

 یمنو در اورده ! به زور عقدم کرد یپدر نداشته  ینيبدب

و دو  قهيبه دو دق یهمه چ شهي؟؟؟؟ مگه م شهيالمصب ! مگه م

 .  شهي... نم یمومن نيشرو شهيروز درست شه ؟ نم

 بلند شد : اروم

فقط ... منو تحمل کن  کميمه دعوا ؟! ه نياز ا یخسته نشد -

 !  داريسپ

 مظلومانه بود .  یليش خ خواسته

اروم تکون دادم و رفتم باال تا تخت و اتاق رو مرتب کنم  سرمو

 . 

 *** 

 هفته .  کيزودتر از اونچه که فکرشو بکنم شد  یليخ

 که چقدر سخته .  دونهيخدا م یتحمل کنم، کردم . ول گفت
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اسفند،  یسرما یتوم مونده ... تو اريه از دانک یدرخت عشق نيا

. شاخه هاش فرو رفته  کنهيخوب رشد خودش رو م یليداره خ

 !!! نهيريش یلي؟ نه ! خ کنهيم تيتو تمام بدنم . اذ

باشم ! فکر کن بخوام ازش  نيزن شرو شهيهم یواسه  تونمينم

 ! چه وحشتناک !!!!  ی!!! وا ارميبچه ب

 روز نبود .  هيروز بود  هي خاتون

 پا به ماه بود ...  نيشرو یخاله  دختر

دارم افسرده  کردميروزا .. حس م نينداشتم ا یخوب احساس

 .  شميم

 .  کردياز حد درد م شيام ب شونه

 دارو هام رو اوردم .  کيپالست یجون یب با

 نکردم .  يیافتاد بهش اعتنا نيزم یبسته قرص رو هي

 هام رو بدون اب باال رفتم .  قرص

 :  نيشرو یدر اومد و بعدش صدا یصدا

 یمورد عالقت شروع شده . بهش با سرد یبرنامه  نييپا ايب -

:  ديداروها پرس کيپالس دنينگاه کردم و سرمو تکون دادم . با د

  س؟يحالت خوب ن

 نگفتم .  یچيه

 ؟  هيقرصه چ نيگفت : ا تيبا جد کهوي

 : برنگشتم

 کدوم ؟  -
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 !!!  انوريس -

 نداشتم من !  انوريباز شد . س چشمام

 ...  نميبا توام ! برگرد بب داريسپ -

 ترس برگشتم ... اروم بود .  با

 دستش فشار داد :  یرو تو بسته

 ؟؟  گذرهيبهت سخت م یليخ -

 ...  سکوت

 ؟؟  یاز من متنفر -

 هم سکوت ... باز

 نامردم نه ؟؟؟  یليخ -

زمزمه کردم :  یتم و لبامو به دندون گرفتم و به سختبس چشمامو

 نه ! من نامردم ! 

 داخل اتاق .  ی نهيشوم یرو انداخت تو جعبه

 بانو !  کنهيخدا در و تخته رو خوب باهم جور م -

 :  چوندميرو دور خودم پ ژاکتم

 !  یستيمن ن ینه ... من در و تو تخته  -

 ام رو گرفت :  قهي یا کدفعهي

 خوب !  ميديجوشش م -

در به تو دل  نيهم ا یابزار رو داشته باش نيتر یهه ... قو -

 !  دهينم
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باهات خوب باشم  یخوايکرد و گفت : خودت نم یقرچه ا دندون

 . 

بت خوش  یبرسون یخوايرابطه رو م نيا ،ی... گفت ادمهي -

 ؟  قاياالن دق مييجاش ! کجا نيطمع تر

 شد .  ساکت

 زدمش کنار .  یاز دستش ازاد کردم و به سخت قموي

هفته ت تموم شده  هيتن و بدنم رو لرزوند :  نيشرو یصدا

 !  یخانوم مومن

 ترس برگشتم .  با

 ! یزن بش ديپوزخند زد و گفت : امشب با بهم

 

 [07.01.16 21:57] 

 #پست #پنجاه_نهم 

 #مادمازل 

 کردم خودمو نبازم :  یسع

 !  یبکن یتونينم یغلط چيه -

 !!! مينيبيم -

 !!!!! نياره بب -

 ديکه بر وقف مراد من با ستين یزيانگار اون چ زيچ چيه یول

 باشه ! 



@Rooman_nazy 

@Rooman_nazy 
 

 دور کمرم حلقه شد .  یبعد از شستن ظرف ها دست شب

 ! منم !  زمي.. نترس عز شييي: ش ديفهم ني... شرو دميترس

 !  یهست یزيچ ترسناک تر از هر یلياتفاقا خودت خ -

 با لبخند نگام کرد .  بازم

 دستش نشست رو باسنم .  یا کدفعهي

 ! نينکن شرو -

بهش گفتم و  يیبرو بابا -گوشم زمزمه کرد : ماله خودمه !  دم

 : واريخواستم برم دستمو گرفت و منو چسبوند به د

 بهت گفته بودم نه ؟؟؟  -

لبام .  ینشست رو یا کدفعهيترس نگاش کردم . لب هاش  با

تالش  یکه از دستش خالص شم اما من هر چ کردميتقال م

 .  کردياون بدتر م کردميم

 لباسم رفت .  ريبه ز دستش

 چشمام حلقه زد .  یتو اشک

؟ از شوهرت؟ از محرم  یترسي؟ م هيکرد و گفت : چ ینگاه بهم

 ؟؟؟؟ تيکس زندگ نيتر

 اتاق .  یبلند کرد و برد تو منو

 تخت انداختتم .  یرو

 رو دراورد .  رهنشيزد و پ مهيخ روم

 کرد .  دنميشروع به بوس دوباره
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! پس  ستيبند ن يیجا چيامشب دستت به ه هينفس نفس گفت :  با

 کن ... تا نکشتمت !  یهمراه

 .  داديم تيجد یاخرش بو حرف

 شدم .  مجبور

 کردم .  یو شروع به همراه دياز چشمام چک یاشک قطره

 هام نشست . نهيس یرو دستش

 ترقوه هام کرد .  دنيرو از تنم در اورد و شروع به بوس لباسم

 کنم .  رونيفکرت رو از ذهنم ب ديامشب با هي...  اريدان

 کمر لختش نشست .  یرو دستم

 زن بشم !  ديامشب ... با هي

و بهم نگاه کرد . چشماش سرخ بود، نفس  ديشکمم رو بوس یرو

 .  زدينفس م

 پام در اورد .  یرو از تو لوارمش

دست داغش رو داخل  ندفعهيکرد و ا دنميشروع به بوس دوباره

 شورتم کرد . 

 چشمام خمار شد .  ارياخت یب

 رو باز کرد . نميدست ازادش سوت یکياون  با

 ... عاشقتم !!  داريعاشقتم سپ -

 .  ميزدينفس م نفس

 هر دوتامون افتاده بود .  یماه رو نور
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 شلوارش رو باز کرد .  پيصاف کرد و ز کمرشو

 .. از نگاهم خوند .  دميترس

 ... دار .  یسپ ريدستمو ... بگ -

 قلبش :  یگرفتم که گذاشت رو ديبا ترد دستشو

 دوست ... دارم !  -

 .  ديکه دست از کارش کش دياز چشمام چک اشک

 :  ديرو پوش شلوارش

 !  ستميرحم ن یاونقدرم ... ب -

رو برداشت  گارشيس یتخت پشت به من نشست و جعبه  یرو

 . 

لرزون  یلرزون تک تک لباس هامو برداشتم و با دستا یبدن با

 .  دميپوش

 و کمکم کرد :  ساديپشتم وا نيشرو

 ؟  سيحالت خوب ن -

 نه تکون دادم .  یزار زدم و سرمو به نشونه  هيگر با

 قفل کرد . بغلش و دستاشو محکم دور شکمم  یکشوند تو منو

 .  زدميبلند زار م بلند

 بدم ؟  یليبا بغض گفت : خ نيشرو

افتادم که دستشو انداخت  یمحکم چنگ زدم . داشتم م دستشو

 پام .  ريز
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 ش گذاشته بودم .  نهيس یتو سرمو

 . دينوازش کرد و سرمو بوس پشتمو

 ؟  نيشرو -

 جانم ؟؟  -

 بدم .   یليمن .. خ -

 دلم .. نه !  زينه عز -

 

 

 

 [09.01.16 22:59] 

 فصل اول(  اني)پا

 #پست #شستم 

 #مادمازل 

 #مهره #اول 

 بودم ... سردم بود !  خواب

نگاه کردم . دست به کنار تختم  کيبلند شدم و به اتاق تار اروم

 چنگ زدم .  لمويزدم و موبا

 صبح بود .  یسه  ساعت

 بود .  دهيم پراز سر خواب
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گذاشتم و با  نيسرد زم یها کيسرام یرو آروم رو پام

 :  دميکش یقينفس سرد و عم شيادآوري

 بسم هللا .  ايخدا -

 #مهره #دوم 

 نگاه کردم .  بهش

بد بود .  یلي. حالش خ زدنيبود که بهش م ینيمرف نيدوم

 بود .. منتظر بود . سادهيکنار من وا یسرباز

... تمام دستاش زخم بود، زخم  دمشيديداشتم م شهيپشت ش از

 عمق درد هاش .  هي يیها

که منو  ديچک تميو وضع تشياز چشمام بخاطر وضع یاشک قطره

 .  ديد

 نيا یاروم بسته شد و دوباره مثل تمام طول روز ها چشماش

 هفته بخواب رفت. 

 #مهره #سوم 

 :  ستادميو پشتش وا رفتم

 ؟  شهيتموم م نجايکار هم اي شهيدرست م ايغصه نخور ..  -

 ؟  یگيم نويراحت ا نقدري.. ا یبغض زمزمه کرد : تو چجور با

 ؟  یتحمل دار نقدريا یزدم : تو چجور یپوزخند

 .  دونمينم -

و تازه  یستاديکه وا ستين یجالب اديز طيمح نجاي... ا ميبر ايب -

 !  یزيرياشکم م یدار
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 مونا ....  -

 ینيريجعبه ش هيدسته گل و  هي. سرد بود خب ...  ششيرفتم پ -

 هم بردم . 

 سمتم :  برگشت

 شد ؟  ینجوريا یهمه چ هويچرا  -

 ...  دونمينم -

 ؟  یبه روهان زنگ زد -

 :  ميبوفه نشست یها یصندل یرو باهم

بعد من  کنهيداره با زنش حال م اينه بابا . اون اون سر دن -

 اومده ؟  يیبال نيمچزنگ بزنم بگم اره سر ماها ه

 :  رونيبا آه داد ب نفسشو

 کارو بکنه !  نيکه اون ... ا کرديفکرشو م یک -

که  یو مان اريمونا و دان گهيرو داشت ... د یقدرت همه کار -

 بودن ! چيواسش ه

 شد :  رياشکش سراز اريدان یاور اديبا  انگار

من بود !  ريداشت ... همش ... همش تقص یکم ... بدبخت -

 !  دونميم

 نگفتم .  یزيچ

 ؟  یچ یمان -

بهتر شده شکر  یليها خ یوتراپيزيف نيشکر خدا بهتره . با ا -

 خدا . 
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 خب ... خوبه .  -

... راستش ... سراغت رو  اريزنگ زدم به دان شيچند روز پ -

 ! منتظرش باش !  اديگرفت، گفت داره م

 #مهره #اول 

... چه  یشکل نيهمه مدت ... ا نيداشتم ... بعد از ا استرس

 رو داشتم من !  ینيريش یانتظار ها

 .  دميچهار نفر اشنا رو د ی چهره

 کجا بود ؟  نميتر ابيمن، کم یايميمهم نبود ... ک واسم

 برگشت .  یماموت مشک یپالتو هيزن با  کي کدفعهي

 .  زديبه سر داشت و چشماش از اشک برق م یا یطوس شال

 تموم شد .  یبرق یها پله

وضع  نيچشمام اشک نشست ... وقت راه افتادن بود ؟ با ا یتو

 ؟؟؟ 

 .  ديچسب شهيش به

 با اشک داد زد .  یانگار

عصا گذاشتم و راه افتادم  یرو ريش کيسر کوچ یرو رو دستم

 . 

 سر خورد و بلند نعره زد .  دنميد با

 .  دينعره ش دلم لرز از

 کمکتون کنم ؟  ديخوايمپشت سرم اومد : آقا  یپسر یصدا
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 ؟؟؟  یتوني؟؟؟ مگه م یکمک چه

 سر گفتم نه ...  با

دردناک .  ی. با همون پا نيزم یو رو به روش نشستم رو رفتم

 پخش و پال شد .  نيزم یعصام رو

 پنجره گذاشتم و با اشک دهنم رو باز کردم .  یرو دستمو

 رو لرزوند :  شهيش صداش

 ؟؟؟؟؟  یاومد ارمي؟؟؟ دان ی؟ جان دلم اومد یاومد -

 مقابل دستم گذاشت :  شهيش یرو دستشو

سرما  ی... تو خوامينم گهي؟ د دارميسپ یدياومدم !! د یديد -

 !  امي... تا من ب یبخون اگريمي... اونقدر ک ینيبش

 

 

 

 [10.01.16 14:40] 

  کمي#پست #شست_

 #مادمازل 

 ( اري)دان

 برداشتم و بلند شدم .  نيزم یشد .. عصام رو از رو بلند

 چمدون رو گرفتم و راه افتادم سمت در .  ی دسته

 .  ديلرزيپشت پام م یها گوشت
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 .  دميرس یا شهيدر ش به

خودشو انداخت  داريکه از در به اون سمت وارد شدم سپ نيهم

 بغلم .  یتو

من رو به  داريسپ یحجم از بو ني... ا ستاديلحظه نفسم وا کي

 .  داديکشتن م

 !  نهيريش یليانتظار خ د،ياز چشمام چک اشک

 نگاه کرد ... بهش نگاه کردم .  بهم

 .  رسميو گفتم : بعدا حسابتو م دميدستشو بوس پشت

چشما ... از  نيزدم ... ا کهيت شيشونيرو به پ ميشونيخنده پ با

 !  ديبر یدل م ک،ينزد

 شونه ام نشست :  یشهروز رو دست

 !!!  ااايپهلوون ؟ خوب دو سال خودتو از ما دور کرد یچطور -

 بهش و داخل آغوشش فرو رفتم .  دميخند

 ی... رو یهمه زندگ نيبودم ... بعد از ا ميسالگ 38 یآستانه  تو

 !  دميخوش هم د

 ؟!  ني! هم یرعليبود، سپند و اهورا و ام شهروز

 کجاس ؟  ی... مان تعجب رو بهشون گفتم : پس با

که دستش به واکر بود  یکه همشون نگاهشون به سمت مرد دميد

 نگاه کردن .  کرد،يبا اشک منو نگاه م یو گوشه ا

 یخاندان مومن یهمون ... پسر خوش قد و باال ني! ا ستاديا قلبم

 بود ؟ 
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 دور بازوم حلقه شد :  داريسپ دست

 مي! قبول نکرد . بر اين ميقدم بزاره ... بهش گفت اديز تونهينم -

 .  ششيپ

 برسم .  یتا منه معلول به مان ديطول کش شتريب دميسال شا کي

 بغض صدام زد .  با

 ميبغل هم حل شد یبغض نگاهش کردم ..  تو با

 با ما ؟!!! یچه کرد نيشرو 

سپند،  ،ی... من، مان ميشهروز بود یساعت خونه  کياز  بعد

 .  داريشهروز و سپ

شد که ... وضع  یسپند گفت : چ یسکوت طوالن هياز  بعد

 االن ؟  نهيهممون ا

 پوش بود !  اهينگاه کردم .. س بهش

فروغ پاشد و رفت آشپزخونه  یب یسرخ و چشما ینيبا ب داريسپ

 . 

 روشن کرد ..  یگاريس شهروز

شروع  یاز روز زيو گفت : همه چ نييسرشو انداخت پا یمان

 یکميخاتون، آستارا . منم  شيپ ميبر ايبه من گفت ب ايشد که مار

 . ميديرس م،يکرده بود ... قبول کردم .. رفت تميهتل اذ یکارا

 :  ديکش یقيعم نفس
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ساعت همو  ميدر رو باز کرد . با تعجب تا ن داريدر زدم و سپ -

اومد دم در . اول باهامون خوب  ني.. شرو ميکرديفقط نگاه م

 برخورد کرد، بخاطر خاتون ! 

وارد شد . به هممون تعارف کرد و کنار  يیچا ینيبا س ردايسپ

 سپند نشست . 

رو  نايا نيشرو یادامه داد : شب شده بود ... اتاق کنار یمان

...  ميلحظه فکر کرد هي ايداد . من و مار ايخاتون به من و مار

خوب شده  یحت نيخوبه ! شرو نيواقعا حالش کنار شرو داريسپ

صبح البته  ی... تا ساعت سه  رفتيم شيخوب پ زي!!!!! همه چ

 چينه ! ه دمي... فهم اشکستن ظرف ه یداد صدا غي. بعدش ج

 تونستي... نم زديلنگ م داري! صبح روز بعد سپسيخوب ن زيچ

 .  ميبد شيفرار اديخوب راه بره . بهش گفتم ب

 گرفت :  داريشو سپ ادامه

شبا  نيا اون شب شب چهاردهم بود... یداشتم، ول دياولش ترد -

چاقو برداشته بود ...  ني. شرو رسنيبه اوج م یروان یادما

رو هم قفل کرده بود  یافتاده بود دنبال من . در اتاق خاتون و مان

همه  نيبعد از گذشت ا ني. اون شب باعث شد بفهمم که شرو

بدتر شده .  چ،يکه ه دههمه مراعات من، خوب نش نيروز و ا

همون فرار کنم از  اي ششياز پهمون شب باعث شد بخوام برم 

 هينصفه شب با  کيدستمون رو خوند ... ساعت  ی. ول ششيپ

 کجاست ؟  نجايکه خب .. ا دميکرد .. پاشدم د هوشميب يیدارو

 شد .  سکوت

 نشست :  دارميسپ یصدا یتو بغض
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 دميکه ... د دمي... خونمونه ! بلند شدم .. د نجايبه..م گفت .. ا -

 که ... 

 وسط :  ديپر سپند

 نگو !  یشيم تياذ -

 یسالن خاک خورده  هي دميبدون توحه به سپند گفت : د داريسپ

... گفت گفتم که  ديکجاست ؟ بلند خند نجايا نيبزرگه . گفتم شرو

... خونمونه ! گفتم خب خونمون کجاست ؟ گفت ... گفت زميعز

که  گفتيکه ... م گفتيکردن ... م دايشهنازو پ یجنازه  نجايا

 گفتي... م گفتي... م شدنهم مادرش هم خواهرش خاک  نجايا

... خاک  ناي... تو رو هم ... کناره ... ا یکن تي... اذ یکن یبد

 ... 

 .  شديکبود م داشت

 !  عيشدم .. سر بلند

توجه ام رو جلب کرده بود رو  زيم یکه رو یتنفس یاسپر

 سربع باشم .  اديز تونستميبرداشتم . بخاطر پام نم

داخل دهن  عيرو پرت کردم سمت سپند و سپند سر یپراس

 پاف زد .  هي داريسپ

 بودم .  دهيمبل دراز کش یاز ظهر رو بعد

 ماجرا ها مقصره !  نيا یتو یک دونستمينم

 ..  ني... من ... شرو داريسپ

هممون رو تحت  ی! شهناز بود که زندگ چکدوممونيه ديشا

 شعاع مرگ خودش قرار داد . 
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هممون  یکه ... با چهار تا سند و مدرک زندگ یدختر نوجون هي

و سپند حروم زاده و  داريسپ کرديفکرشو م ی! کختيرو بهم ر

باشن  نيشهروز و شرو یاز همه مهم تر، خواهر برادر ناتن

 ؟؟؟؟؟!!!!! 

شدت درهم  نيبه ا یزندگ هيمن،  يی... که دا کرديفکرشو م یک

 داشته باشه ؟؟؟ 

خودمم اعتماد نداشتم !  ی هياون مدارک .. به سا دنياز د بعد

رو، قد تموم واژه  تييدختر دا یلحظه بفهم هيسخت بود ... تو 

 !  شيخوايم اگريميکتاب ک یها

 :  دميصورتم بود که صداشو شن یرو دستم

 حالت بده ؟؟؟  -

 ؟  ی. تو بهتر شد زمينه عز -

 :  ريانداخت ز سرشو

 اره .  -

 لبخ بهش

 

 [10.01.16 14:40] 

 زدم و دستشو گرفتم تو دستام :  ند

 تموم شده س .  زينگران نباش! همه چ گهيد -
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 کنميهمش فکر م یکرد ! ول یهممون باز یشهناز ... با زندگ -

بعدش  يیاتفاق ها نيکه همچ دونستيکه خب ... اون از کجا م

 افته ؟؟؟  یم

 و گرم .  ی.. طوالن دميدستشو بوس پشت

 لبخند زد :  بهم

 !  یديتاب یکيتار نيکه تو ا ی... مرس اريدان یتو خوده نور -

 

 

 

 [11.01.16 10:27] 

 #پست #شست_دوم 

 #مادمازل 

 ..  مينشسته بود ونيزيتلو یبه رو یاز ظهر با شهروز رو بعد

گذشته .. غرق شدم  اتفاقات یاتفاق افتاد ... رفتم تو عيسر یليخ

 ..! 

صندوقچه  کيخونشون، متوجه  یميقد ليرفته بود سر وسا یمان

 شده بود .  یميقد ی

 بلند باال و چندتا عکس و مدرک بود .  ینامه ا توش

 يیدا ميديفهم ميرو بهم ربط داد یهمه چ یهتل و وقت اورد

 سه تا زن داشته .  وشيدار

 و سپند بوده .  دارياز اون زن ها، مادر سپ یکي
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 یکرده بوده ول انتيبه همسرش خ داريکه مادر سپ ميديفهم یعني

 فهمهيم نوينگفته بوده . شهناز ا وشيجز خوده دار چکسيبه ه

که ازش حرف زده شده بود  یاون پسر مجهول کنهيفک م یول

 .  کنهيم اديشهروزه ! اون هم به عالقش ز

و  رهيگيرو م نيشرو یگوش یهم از اون طرف با بدبخت داريسپ

 یگوش دارهيسپند روهان برم یبه جا یبه سپند .. ول زنهيزنگ م

 گهيکه توش هست رو م یو محل تيوضع عيرو و سپدار فقط سر

 . 

 نيتو ماش ميچپيم عيسر یو شهروز و مونا و سپند و بعدم مان من

 اونجا .  ميريو م

 ..  ميکرد داشونيباال پ یبود اونجا ! طبقه  برزخ

 ...  دهيفهم نيشرو

 دستشه .  چاقو

 جلو : رهيم مونا

 .  نياونو بزار کنار شرو -

 س .  رهيخ داريسپ یبرامده  کميبه ش نگاهم

بره جلو که  خوادي" حروم زاده" م زنهيداد م تيبا عصبان سپند

 !  رهيگيمونا، نامزدش! جلوش رو م

 :  دهيبهش هشدار م شهروز

 زنت بارداره !  -

 :  خندهيم بلند
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 !  داريبچه نه واسه من مهمه نه سپ نيبه درک ! ا -

 حالش خوب نبود .  داريسپ

 جلو .  رهياروم م مونا

از دست  یبا بدبخت داريکه سپ شهياز اونجا شروع م یچ همه

اما چاقو  رهيجلو تا چاقو رو بگ رهيمونا م اد،يدر م نيشرو

 غيبود . ج یوحشتناک ی. صحنه  رهيصاف داخل گلوش فرو م

لحظه از کرده ش جا خورد . چاقو  کيهم  نيشرو یحت دار،يسپ

 رو انداخت

 یچاقو هي. با  فهمهيم نيشرو یول ادياز پشت سرش در م یمان

بار ...  هينه  ،یبه کمر مان زنهيم اره،يکه از کمرش در م گهيد

 چند بار ! 

 بکنه .  یتا کار دوئهيم عيسر شهروز

گرفتم با شهروز کمک کنم تا  مياخر بود که تصم ی لحظه

 .  رهياروم بگ نيشرو

 .  دميفهم داريسپند و سپ یاز نعره ها نويجون داد ... ا مونا

 گوشه افتاده بود .  هي یمان

 هي.. پشتمون  ني. رفتم سمت شرو شديداشت کبود م داريسپ

و من همراه با  ميشد ري... درگ ميشد ريبالکن بلند بود ... درگ

 .  نييپا مين پرت شداز بالک نيشرو

 کي نيا یبود که تو یزيهر چ یخودم اومدم ... خالصه  به

 من اومده بود .  یدو سال سر خانواده  ميسال و ن

 از پاهامو از دست دادم .  یکيمن ... فلج شدم و بعد،  و
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... سپند با مرگ مونا کنار اومد،  یاروم گفت : نبود شهروز

 داريبزنه ... سپ ونديهاشو از دست داد و مجبور شد پ هيکل یمان

 یاومد، دو ساعت بعد تو ايکه به دن یهم ... بچش ... موقع

...  ستيدستگاه جون داد و مرد ! هنوز که هنوزه حالش خوب ن

 مرد ! یخوشحالم که اومد

 :  دميپرس اروم

 ؟  نيشرو -

 !  هيبستر مارستانيت -

بود که  روزيد نيهم یتموم شد ... انگار زيچقدر زود همه چ -

از هم خوششون اومد و باهم ازدواج  دن،يسپند و مونا همو د

 یچقدر زود گذشت ! روهان هم ازدواج کرد . ول یکردن ول

 شماها بشه .  ريگينخواست پ گهيد چوقتيه

 ؟  یاون بود شياونور پ -

 گميم یچ یدونيکه ... م خواستينم ادي! زنش ز يیوقتا هي ييیا -

 .. 

 اوهوم .  -

 .  رونياز اتاق ها اومد ب یکياز  سپند

 ارومه !  زيهمه چ یزد و گفت : اصال هست یلبخند بهم

 و عصام رو برداشتم .  دميخند

 چپم که قشنگ معلوم بود معلوله نگاه کرد :  یپا به

 ؟  شهيخوب م -



@Rooman_nazy 

@Rooman_nazy 
 

 !  چوقتيلبخند گفتم : نه، ه با

که عشق مونا به من،  دمينفهم چوقتيو گفتم : ه ستادميوا کنارش

چشماش بود،  یکه به تو تو یعشق یفقط خواهرانه س ! ول

 بود ! متاسفم ... یوصف ناشدن

نبودم ...  ینجوريا شديم یلبخند گفت : اگه فقط مونا قربان با

 .  ميشد نيشهناز و شرو یقربان یشکل هيهممون به 

 رفتم .  داريتکون دادم و به سمت اتاق سپ سرمو

لباس  هيبا  نيمات به زم دمينداد . باز کردم که د یزدم، جواب در

 بغلش گرفته .  یتخت نشسته و زانو هاشو تو یرو ديخواب سف

 زدم .  صداش

 ... کنارش نشستم که متوجه من شد .  دينشن

 با لبخند زدم پشت گوشش :  موهاشو

 ؟  یبود یتو فکر چ -

 بغض لبخند زد :  با

 !  اري... اسمشو بزارم .. دان خواستمي! مبچه ام  -

 بود !  ینوع قربان کيگفتم : اونم  تيلبخند زدم و بعد با جد اول

 اروم تکون داد .  سرشو

 دستم گرفتم :  یتو دستشو

 با من ؟  یهست -

 سرش :  یپام گذاشت و دستمو رو یرو سرشو
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 آره، هستم باهات !  -

 

 

 

 [11.01.16 22:08] 

 #پست #شست_سوم

 #مادمازل 

 من خوابش برده بود .  یپاها یرو داريبود که سپ یساعت کي

چشماش گود افتاده بود ..  ريموهاش کردم ..  ز یرو تو دستم

 بود !  داريماجرا فقط خود سپ نيا یاصل یقربان

 که تکون خورد بلند شد .  دميپوستش کش یسر انگشتم رو با

 : ساعت چنده ؟  ديالود بهم نگاه کرد و پرس خواب

 لبخند زدم و گفتم : ساعت پنجه !  بهش

 یپنج تو یافتم .. ساعتا یم یپنج یساعتا اديلبخند گفت :  با

 !  ستگاهيا

 منتظرت بودم ..  -

منتظرت بودم ...  شتريبه من کرد و صداش اومد : من ب پشت

 دميد ی.. وقت یدوني؟ م یخوايکه .. منو نم یگفت نيچرا به شرو

موندم ! درخت  یکه اون روز ..  توهم همراه بچه ها اومد

 ی.. وقت کرديم تميخشکش اذ یداشت شاخه ها یليعشقت خ
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بودم  دهي! به ارزوم رس رمي.. دعا کردم همون لحظه بم دمتيد

 .  اريدان

 یخواستيپشت بغلش کردم و دم گوشش گفتم : بچت رو ..  م از

 ؟ 

 :  ختيدستم ر یرو اشکش

 یاومد .. گذاشتنم تو بغلم .. بو ايبدن یوقت یاولش نه ... ول -

 نموند !  یبچم ... ول داديم یزندگ

 رميامروز .. دستتو بگ خواميو گفتم : م دميگردنش رو بوس پشت

اتوبوس  ستگاهيتا خوده ا ميرخونه باهم راه ب ني.. از در هم

 اونجا و من فقط بخونمت .  ميني.. تا خود شب بش عصريول

 :  ديلرزيدستم گذاشت .. دستش م یرو دستشو

 ...ب..بمون ب..اه..ام . ی...خوام... تو...برینم -

...  یکرد شهيهست که توم ر ی.. سه سال مونمي.. م شييييش -

 رو بکنم برم ؟  شهير نيا یچجور

 ...پات ...؟  اريدان -

معالجه منو برد اونور بهم گفتن فلج از  یاولش که روهان برا -

دردسر منو تونستن  یتا عمل و کل هيبعد با  ی. ول نييکمر به پا

. خواستن  کنهياز پاهام کار م یکي..   ارنيشکل در ب نيبه ا

 ندارم .  یگفتم نه با عصا مشکل یقطعش کنن ول

 خورده .  وندياز پاهام پ یکيگفت : منم و  ديدستمو بوس پشت

دلم ..  زيعز دونميگردنش گذاشتم و گفتم : م یگود یرو تو سرم

 .  دونميم
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 ميعقد کرد یابيغ شيمن و تو ماه پ دونني... بچه ها نم اريدان -

 ؟!

اوضاع اروم بشه ... بعد به  کمي خواميبفهمن ... م خوامينه ! نم -

با شکوه واسه خانوم خوشگلم  یعروس هيو  گميهمشون م

 .   رميگيم

 ی.. واست شالگردن بافتم ... رنگ یلبخند زد و گفت : نبود بهم

 !  یکه دوس دار

 !  یعنيرنگ چشات  -

 !!!  اريو گفت : دان ديخند آروم

بهم ... هر چند که خودت  یدي؟! اآخ که تو نفس م اريجان دان -

 !  ینفس

 ميزاشتياز برف قدم م دهيپوش یها ابونيخ یهفت باهم تو ساعت

 . 

 دور بازوم گره کرده بود .  دستشو

 ؟  شهينم تيپات اذ -

 یتونيمگه م یبرف قدم بزن نيا یمعلومه که نه ! با زنت تو -

 ؟  یخسته بش

 داد :  هيبه بازوم تک سرشو

 تموم شده !  زي... همه چ شهيباورم نم -

 شهيدستت جدا نم نيهم بشه .. ا امتياگه ق ی... حت زمياره عز -

 ؟؟؟  یدياز من ! فهم
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 ؟!!! اريو گفت : دان ديخند

هوس  یزيچ هيکه صاحبم  گهيلوس م یصدا نيخنده گفتم : ا با

 کرده ! 

 اخم نگاهم کرد :  با

 خب ... مگه بده ؟؟؟  -

حاال  یخوايم یو گفتم : شما امر کن ! چ شينينوک ب یرو زدم

 مازمازل ؟ 

 !  اگريمي... کخوب مثل  زيچ هيمثال  -

 ..  یاگريميتو خودت ک -

 !  یاگريميو بهم با لبخند گفت : نه ... تو ک ستاديوا

 !  یخواياهاااا !!! پس منو م -

 تو !  یشي: آدم نم ديزد به بازوم و غر ینيرياخم ش با

 برف نشست رومون .  یبلند قهقه زدم که دونه ها بلند

 سرمون نگرفتم .  یباال یرو اوردم باال و باز کردم ول چترم

 .  ابونيبود و سمت چپمون خ واريراستمون د سمت

صورتش و  یرو سمت چپمون نگه داشتم و خم شدم رو چتر

 خمار بهش نگاه کردم : 

 یبهت بگم تو ... ول تونميبهت گفتم نم ابونيخ نيهم یقبال تو -

 خواميبهت بگم ... م خواميم ابونيخ نيهم یامروز تو نيحاال هم

 بشم !  یکيهات با
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سردش چسبوندم که دستاش دور کمرم  یشونيهام رو به پ لب

 حلقه شد . 

 

 

 

 [13.01.16 21:05] 

 #پست #شست_چهارم 

 #مادمازل 

 

 ( داري)سپ

 

بوسه ها  نيازم جدا بشه ! منم زن هستم ... قبال طمع ا خواستمينم

 کجا و اون کجا ؟؟؟  ني. اما ا دميرو چش

 .  مياتوبوس نشسته بود ستگاهيا یتو

 .  کردنيبا تعجب بهمون نگاه م مردم

 بگم ...  ديهست که به خودتم با یزيچ هيگرفت و گفت :  دستمو

 نگاهش کردم :  منتظر

 هي ی غهي. ص شهيتموم م گهيمون ... تا سه ساعت د غهيص -

 .  گميرو م ميکه خوند یا هيسال

 چشمام نشست .  یلحظه اشک تو کي
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!  شتميدربست پ شهينگاه کرد و با لبخند گفت : من که هم بهم

 چرا اخه بانو ؟؟؟  هيگر

 نيهم یشونه اش گذاشتم و زمزمه کردم : واسه  یرو سرمو

 بچه ها بفهمن نه ؟!  یخوايکه نم یگفت

 نداشت .  یقشنگ یهم جلوه  ن،يهم ا -

شدم ... ناخواسته مادر شدم ...  ... من ناخواسته زن اريدان -

 نهيريمردن هم ش یبا تو ... حت ی! ول داديزهر م یهمشون مزه 

 ! 

 مي.. بر فروشهيم يیدکه باال هست چا هيو گفت :  ديرو بوس سرم

 ؟! ميايدوباره ب ميريبگ

اتوبوس  ستگاهيا یتو یميساعت و ن کيکردم و حدود  قبول

 باهم .  ميبود

 همونجا .  کينزد یفروش چيساندو هي ميهم رفت شب

 خاموش روشن شد .  ميگوش ی صفحه

 ؟  هياروم گفت : ک اريدان

بگم ...  ی... چجور قتي..پ حق یفک کنم شهروزه ! از وقت -

 مراقبه .  یليمنم خواهرشم خ دهيفهم یخب از وقت

 ...؟ داريسپ -

 جانم ؟  -

 کرد ؟؟؟  کاريچ ديشهال فهم -
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 شهيو روز بعدش با شوهر و بچه ش رفتن بندر واسه هم ديفهم -

ماها نشن . مثال روهان ... مثال  ريرفتن ...تا درگ ايلي. خ

چقدر کمکمون  ايمار یکنيرها ! باور م یو اهورا و حت یرعليام

 کرد ؟ 

بار  هي ادمهينوشابه ش رو اروم خورد و بعدش گفت :  اريدان

 برد تو فکر .  گفت که سخت منو یزيچ هيبهم  ايمار

 گفت مگه ؟؟؟  یچ -

گفت اره من ته ته عمق نگاهم مارک لباس توه ... ساختار من  -

... عمق  کنميجسم چندشناک بهت نگاه م هي... به چشم  نهيا

 ؟  نهيبيعمق دلمو م یک ی... ول نهينگاهم ا

... اما  کردميزدم و گفتم : منم اولش در موردش بد فکر م لبخند

 بهتر شده !  یليبه نظرم خ

 شک نکن ... !  -

 !  یلعنت ینگاه کرد و گفت : ساعتا شيساعت مچ به

 شده ؟  یچ -

 و بعد دست منو محکم گرفت :  ديبه صورتش کش یدست کالفه

و فقط  ميستيمحرم ن م،يستي... زن و شوهر ن گهيساعت د مين -

 ؟  داري! سپ مي... عاشق هم

 جانم ؟  -

اگه  یاگه دوتا پامم از دست دادم .. حت ی! حت شهيبمون بام هم -

 بدتر شدم ... باشه ؟  نياز ا
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؟ ما کبوتر و  یترسيم یلبخند دستشو گرفتم و گفتم : از چ با

 ..   اريجلدمان در دست 

 افته !  یم یاتفاق هيباز هم  کنميکرد و گفت : احساس م اخم

 شهي... من هم افتهيهست ب اياتفاق تو دن یبزار ... هرچ -

 !!!  مونمياشقت مع

 بود ...  شب

به دو ساله که خواب شب رو طالق  کيبخوابم ... نزد تونستمينم

 داده بودم . 

 هام    ليميا یتاپمو روشن کردم و رفتم تو لپ

 هيکه به  کردميداشتم همه رو پاک م ميشگيمثل عادت هم ليميا

 گذشت ؟"  تيبرخوردم "روزگار سخت زندگ یجيمس

گذاشته بود و  unknownشدم ... اسمش رو  رهيتعجب خ با

 مشخص نبود .  یزيچ

 بود .. براش زدم "شما؟"  نيآنال

اشنام، مثال  یليدهنم رفت "من خ یدستم جلو شيبعد اميپ با

 " نايپسرعمو ا

 خب ... کدوم پسر عمو ؟  یشوک بودم ... ول یربع تو هي تا

 " ت؟؟؟؟؟؟يلي"فام

 !" ني... مت ینشدم "موم یجور هي شيبعد اميپ با

...  رونيتاپ رو بستم و به ساعت نگاه نکرده از اتاق زدم ب لپ

 ؟  یاخه چجور یبود ... ول نيشرو ديشا
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 دنباله منه !  نيشرو شهيهم کردميدو سال فک م نيا تمام

 .  رونيو رفتم ب دميچيدور خودم پ ژاکتمو

 مبل خوابش برده بود .  یرو سپند

 شهروز  شيپ رفتميم ديبا

 بد بود .. حالم

 .  ديلرزيم دستام

اتاق شهروز رو بدون توقف و در زدن باز کردم و با وحشت  در

 صداش زدم . 

 شده ؟؟؟؟  ی؟؟؟ چ هيبلند شد و گفت : جانم ؟ چ عيسر

 : ش..شهر..روز  دميلرزيبد بود ... م حالم

 شد و اون بازو هامو محکم گرفت :  بلند

 ؟  یديد شده ؟؟؟؟ باز کابوس یبگو ... چ -

 .  دادميتند تند تکون م سرمو

 شده ؟  یچ -

 بود ...  ارينگران دان یصدا

 شده ؟!  یبگو چ زمي.. عز داريسپ -

داده ...  امي... به من ... پ یمومن ني.. به.. اسم ... مت یکي..ی -

 ... پسرعموتم !  گفتيبعد ... بعد م

...  زميبغلش محکم گرفت و گفت : باشه عز یمنو تو شهروز

 ... اروم باش .  یلرزيم یدار دارينلرز ... نلرز سپ
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!  شميم رشيگيگفت : پ اريرو محکم چنگ زدم من دان رهنشيپ

 باشه !  داريشهروز ... حواست به سپ

 

 

 

 [15.01.16 19:05] 

 #پست #شست_پنجم

 #مادمازل 

 )شهروز( 

 هم گذاشته بود .  یو روساعت بود که چشماش ميتازه ن سپدار

 .  زدنيداشتن باهم حرف م يیرايپذ یتو زير زيو سپند ر اريدان

گفتم : مواظبش باش ...  اريهامو عوض کردم و رو به دان لباس

 کار دارم .  يیجا

 باهات ؟  اميب -

 داريصب ب شيرو هم ساعت ش یمان ی! راست ستين یازينه ن -

 نره ها !  ادتي... سپند  زياليد نيببر نيکن

 .  رونيرو برداشتم و زدم ب چيتکون داد و منم سو سرشو

 یعموهام و عمه اونجا زندگ یکه همه  یعمارت اصل رفتم

 .  کردنيم

و پدر  ميشديبه بعد تنها بزرگ م یسالگ ستياصل ما از ب در

 هامون از ما جدا بودن  . 



@Rooman_nazy 

@Rooman_nazy 
 

 رفتم داخل .  نيباز کردم و با ماش موتيرو با ر در

 رو پارک کردم و رفتم سمت در .  نيوسط ماش همون

بودم ... حالم  یباز کردم .. عصب اديرو محکم و با فشار ز در

 ! خورديخاندان بهم م نياز ا

 ؟؟؟  دييييييرو با صدا باز کردم و بلند داد زدم : کجا در

 .  زدمينعره م نطوريهم

 خدمتکار ها دورم جمع شده بودن  ی همه

  رونيب ختنيهمه شون ر بيترت به

  وشيدار پدرم،

 و پدر روهام، کوروش  عموم

 نيرحسيام ،یعل رياهورا و ام پدر

 ... همشون بهم نگاه کردن .  یمهد ،یمان پدر

 مونسم با صورت شکسته ش بهم نگاه کرد .  عمه

 !  یبلند گفت : چته ؟ سر اورد پدرم

؟؟؟؟؟؟ که  هيچه راز نيدستمو به کمرم زدم و گفتم : ا یعصب

 زهيريداره نوه از سر و رومون م نجوريهمه سال هم نيعد از اب

جفت  هيبفهمم که تو ... اره خود تو !  دي؟؟؟؟ چرا االن، من با

همه  یالمصب باعث و بان ی؟؟؟؟ خود تو یهم داشت گهيد یبچه 

شده، اگه  یروان نياگه شرو مرد،!!! اگه شهناز  يیايبدبخت نيا ی

 نيع تونهينم گهيد داريفلج شده، اگه سپ اريمونا مرده، اگه دان

بچه دار  گهيشونه ش رو راست کنه، اگه من د یعاد یادما
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کار  یهم به بدبخت یکينداره و اون  هيکل هي یاگه مان شم،ينم

 توه !  ري... همش تقص کنهيم

 .  کرديم نيلب نفر ريز هيمونس با هق هق گر عمه

 ...  ريسرشو انداخت ز پدرم

 ی... بچه  یمومن نيکرده و خش دار گفتم : متبغض  یصدا با

 کدومتونه ؟ بهتره بپرسم .. برادر کدوممونه ؟؟؟؟ 

 ! عموتونه !!! ستيگفت : برادرتون ن هيمونس با گر عمه

که اون باال کنار  دميرو د یپسر جوون یلحظه چهره  همون

 شبيبهم انداخت و گفت : اشتباه شد د یظاهر شد . نگاه یمهد

 عمو بهش گفتم پسرعمو !  ی... به جا

... زن  هي.. بابابزرگ که ...  ی؟؟؟ ول یزده گفتم : چ...چ بهت

 نداشت !  شتريب

 پوزخند بهم نگاه کرد :  با

 ... من نامشروعم !  یگيراس م -

 ...  ديچيبهم پ شتريها ب کالف

 هام تا شد  ..  زانو

ش باز کردميکه فکر م یخدمتکارا ... کور شد ..  گره ا غيج

 کردم ! 

 .  دميرو د ايدرهم مار ی چهره

 !  شهيلبخند زد و گفت : درست م بهم

 ؟؟؟  ميشي؟ کدوممون درست م شهيدرست م یچ قاي؟ دق یچ
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 بلند عربده زدم .  نييپا اديتا خواست ب وشيدار

 گفتم : خدا لعنتت کنه !  یزخم دار یصدا با

...  نيرو بهش کردم : اگه ..  اگه ... سپند و شرو ديتهد با

کم بشه  داريتار مو از سپ هياگه  ايبشه ...  شونيزيبرادراااام ! چ

 یثبت بشه ... کار یخاندان بزرگ مومن یاسمت تو زارمي! نم

که تو  یخاندان نيکل ا رهيبچت ندارم . گ.و.ه بگ یکيبه اون 

 !  یمومن وشيدار ی... بچه ش

تازه وارد به  یکه صدا شدميخدمتکارا داشتم رد م نيباز  یعصب

 نميکه برادر زاده هامو بب شميگوشم خورد : شهروز ! خوشحال م

 . 

برنگشتم و  شصت دستمو براش  یبودم که حت یعصب اونقدر

 نشون دادم . 

 شادم کنه .  کميفقط تونست  ايبلند مار یقهقه  یصدا

 شدم و راه افتادم سمت خونه .  نيسوار ماش عيسر

 *** 

 ؟  نيزنيشده همتون خوشحال م یچ -

 !  ميخوشحال شهيابروشو انداخت باال و گفت : ما هم سپند

 مشخصه !  -

 یدوني... نم یدونيهال و گفت : نم یبشکن زن اومد تو داريسپ

 شده که !!! یچ

 !  گهيد نيبابا بگ یا -
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جون گفت : دو  یکرد و ب بهم نگاه دهيپر یبا رنگ و رو یمان

 شده !  دايواسم .. پ هيجفت کل

چشمام حلقه زد  یاشک تو یمات نگاش کردم و بعد از شاد اول

 ! 

 شهروز .  ستيتنها ن نيبا اشک گفت : ا داريسپ

 یبرگه  هيو  ینيريجعبه ش هيبا  ارينگاش کردم که دان یسوال

 روش اومد سمتم  . 

که نوشته بود که من بعد  یرو با شک برداشتم ... و جواب برگه

 % بچه دار بشم . 100به طور  تونمياز دو سال حاال م

 .  کردميلب فقط خدا رو شکر م رياشک صورتمو پشوندم و ز با

 یزده  رونيب یکردم به شونه  یخوشحال یکل نکهياز ا بعد

 نگاه کردم .  اريدست دان یو عصا داريسپ

ماجرا ها،  نيا ی.... تو کردنياهم با خنده پچ پچ مگوشه ب هي

 ستين ريدو نفر رو مقصر ندونستم ! عشق که تقص نيا چوقتيه

 !!! 

 

 

 [18.01.16 15:02] 

 #پست #شست_ششم 

 #مادمازل 
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که حل شد ..  نميو اروم بهش گفتم : خب ... ا یبقل مان نشستم

 ؟؟  یکه ازدواج نکن یدار یليچه دل گهيد نميبب

 و اروم گفت : اول شما برادر !  ديخند

 به وقتش !  -

بود  سادهيدر وا یو اماده جلو دهيو به سپند که لباس پوش ميديخند

 نگاه کردم : 

 کجا داداش ؟  -

 نگاه کرد :  ینيبا لبخند غمگ بهم

 مونا .  شيپ -

  ام؟يمنم باهات ب یخواياروم گفت : م یمان

 .  ايب یاومم اگه دوست دار -

 .  ارميواسش لباس گرم ب ستايشدم و گفتم : پس وا بلند

 سپسدار توجه ام رو جلب کرد :  یاتاق که صدا یتو رفتم

 ؟  نيدکتر شرو شيامروز پ ی؟ رفت اريدان -

 ..  ستادميا

! بعدش  شهيحالش کامال خوب م گهيتا پنج ماه د گفتياره ... م -

 تيجواب بده . خاله هم رضا یکالنتر یسواال یسر هيبه  ديبا

 داده . 

 ؟؟؟  شهيهم خوب م نيشرو یعنيافتاد ...  ريبه ز سرم

 کنه !  خدا
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داشت  اريبودم و دان دهيکاناپه دراز کش یاز ظهر رو بعد

 .  ديديم ونيزيتلو

 اشپزخونه مشغول به کار بود .  یتو داريسپ

گشت و با اخم گفت : پرت کردم که سمتم بر اريقند سمت دان هي

 باز کرمت گرفت ؟ 

 نوچ .. سوال داشتم . -

 خب ... ؟  -

 بادابادا ؟ ها ؟  شاهلليا یخوايم یخب که خب ! ک -

حالش  داريسپ یامروز ... ول نيو گفت : به من باشه هم ديخند

شه  یاوک نيممکنه شرو دي! مخصوصا االن که فهم ستيخوب ن

 یاميم یبهم زنگ زد ... تو شيدو سال پ ادمهي یبرگرده ! حت

که شبا  کنمياحساس بد دارم .. فکر م اريبودم ... بهم گفت دان

 !  اشت.. خواب ند خورهيبهم م نيشرو ینفس ها

 هاشو .  غيج ادمهياره تکون دادم .. خوب  یبه نشونه  سرمو

 یبهم چ یدوني... م دميبچه ش رو هم از دست داد و من نفهم -

 غهيص یابي. غ شمي.. گفتم پدرش م خواديمگفت ؟! گفت بچم پدر 

 تموم شد !  شيماه پ کي...  ميدو ساله خوند ی

 ؟  یکنيم یتک خند زدم و بعد گفتم : شوخ هي اول

 باور کن !  -

 به سقف دوختم :  چشمامو
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... از  ديترسياوضاعش جالب نبود ... از حموم کردن م -

 ادمهي...  ديترسيو همه کس م زي... از همه چ ديترسيم دنيخواب

 نکهي.. تا ا زديم غيتو حمام ... فقط ج مشيبعد از دو هفته کرد

روز نشسته بود با  هيدختر خالش اومد رفت باهاش تو حمام ! 

بود ... کف سرشو زخم کرده بود  دهياصالح تمام موهاشو بر غيت

شماره ت رو داد  یبد بود . اون موقع بود که مان یلي... حالش خ

اون  گهيکم حالش بهتر شد . رو به راه شد و د بهش ... کم

 رفت .  نيقبل از ب ماريب داريسپ

شده صداتون  یاشپزخونه داد زد : چ یاز تو داريموقع سپ همون

 ؟  اديدر نم

 زدم : بگو خوابم ..  لب

 ؟  يی. تو کجا دهيشهروز که خواب نيهم با لبخند گفت : ا اريدان

 وارد هال شد :  داريسپ

 !  نجايباشم ؟ ا یخوايکجا م -

 بده ؟  نجايا -

 ..  بهشت امن منه!  یبد باشه .. تو باش تونهيهمه جا م -

از اون  دونهي.. حاال  يیواژگان بامعنا ی رهيبه به ... چه دا -

 بانو ؟  یديرو به ما م یختيخوشرنگ ها رو که ر يیچا

 شما جون بخواه ..  -

 ..  داريخواهش داشتم سپ هي یجون که نه .. ول -

 جانم ؟   -
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 اگريميواسم ... ک یاي..  ب دنيهمه خواب یشبا ... وقت شهيم

  ؟یبخون

لبخند زد و سرشو  دميد یچشم رينگفت ... ز یزيچ داريسپ

 تکون داد . 

انداخت  داريبه سپ قينگاه عم هيو بعد  يیچا وانياول به ل اريدان

 : 

 اگريميواسم ک یايبشه گفت ... سه ساله منتظر توام که ب ديشا -

 قند !  ني... درست مثل هم داريسپ نهيريش یلي! انتظار خ یبخون

 بود !  یلبام پاک نشدن یجام زدم ... لبخند از رو یتو یچرخ

 حالت خوب باشه !  یعني عشق

 ؟  یشعر بخون هيواسم  شهي... م یاروم گفت : باشه ول داريسپ

 به چشممممم .  یا -

 اروم شروع به خوندن کرد : گلوش رو صاف کرد و  اريدان

 

 لحظه به بعد  نيا از

 پر از  قصه

  شهيم یوونگيد

  هيتازه شب یزندگ یباش تو

  شهيم یزندگ

 لحظه که من  نيداره ا یفرق چه
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 تو ؟  ايترم  عاشق

  نهيحرف من ا تموم

 تو، آره تنها تو  فقط

 

 انگار تو رو امشب خدا

 من فرستاده  یبرا

  یاون فال خوشبخت يیتو

 تو فنجونم افتاده ..   که

 

 

 

 [18.01.16 23:26] 

 #پست #شست_هفتم 

 #مادمازل 

اماده شدم و راه افتادم  عيسر دميکه شن یروز بعد با خبر دو

 که بهم ادرس داده بود . یسمت هتل

 بودن !  نجايو اهورا ا یرعليو ام روهان

 ميهر چهارتامون رفت یرسو حال و احوال پ دنشونياز د بعد

 .  مينشست یالب یتو
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کرده بود ... بعد از اون اتفاق  رييهتل خودمون ! چقدر تغ همون

 و محمد بود .  یدست کسر تشيرينظر ما بود و مد ريها ز

زد و گفت : خوشحالم  یرو دست شيجو گندم یها شير یرعليام

 شهروز !  نمتيبيم

 زدم :  لبخند

 .  نمتونيبينم گهيد چوقتيکه ه کردمي.. فکر م نطوريمنم هم -

 لبم گذاشتم و ادامه دادم :  یگوشه  یگاريپوزخند س با

 ! رتتونينگ ینيوقت جنون شرو هيتا  نياخه شما ها فرار کرد -

 !  ميداشت یرو به من گفت : ما زن و زندگ یجد اهورا

 ميروشن نشده ام رو پرت کردم و گفتم : ما نداشت گاريس یعصب

 ارينداشتم ؟ دان ی؟ اون سپند ننه مرده زن نداشت ؟؟؟؟ من زندگ

..  ديزنيم یخارج یبچه نداشت؟؟! حرفا دارينداشت ؟؟؟ سپ

 !  شناسمينم چکدومتونويه

 به روهان کردم :  رو

رو  اريدان ميو بعد هم که بهت گفت ی! رفت ميشاک یلياز تو که خ -

تو پر و  یجورس زد هيرو ببر ...  یببر کمکش کن ... مان

 ليميبالمون که حالمون از صدتا اشنا بهم خورد ! بعد از سه ماه ا

! ازدواج هم  زادي؟!!!!! دست مر تونيکيکه باشه .. فقط  یزد

 ؟  ميارزش بود یواست ب ماها نقدري! ا یو خبر نداد یکرد

 بود ..  نييسرشون پا همشون
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 دتونيخاطر عمو جدگفتم : حتما هم که االن ب یپوزخند پر رنگ با

بهم زنگ زد ... فردا دعوت کرده هممون رو  شبي! د دياومد

 !!!  هيا غهيچه ص گهيد نيا دونميبدون زن و بچه خونه ش . نم

 اون جمع واسم سخت بود ...  یتو نشستن

 یصدا یسکوت بلند شدم که برم ول یتو گاريس هي دنياز کش بعد

 روهان من رو متوقف کرد : 

 به بچه ها سالم برسون .  -

دوستم،  نيچرا بعد از مرگ خواهرم، فلج شدن بهتر دونمينم

شدن  یام، زن مرده شدن برادرم، روان گهيخواهر د یها یبدبخت

 تلخ شده بودم .  نقدريبرادرم، به فنا رفتن کل خاندان ... ا

 یکه حرف از بچه ها بزن یباش یگفتم : ک یعصب یبا صدا بلند

شرفم و رها و  یخواهر ب یکيباشه .. شما و اون  ادتوني؟ 

 چوقتي... ه ديوار بسوز یمومن دينخواست چوقتيکه ه تون،يبق

 !  ديدر مورد ماها حرف بزن ديحق ندار

 سالن ..  یتو ديچيقدم هام پ یصدا

 .  رهيبگ دهيرو ناد یکي ديبا ی.. خاندان مومن فهمميم تازه

وشش سال نابود شد و حاال هم ما  یکه س اريدان یبرا رميبم

 ..  ميهشت تا نابود شد

 !  ايسپند و مار ،یمان ن،يشرو ار،يدان دار،يمونا، سپ من،

سربلند از اتاق عمل  یبود ... امروز مان یروز سخت امروز

 اومده بود !  رونيب

 کرد ...  یخداحافظ یبا لباس مشک شهيهم یسپند واسه  امروز
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 ...  امروز

 یماريب هي... عشق،  زدميبه اون زن نم چوقتيه یمن، کاشک و

 !   هيروح ميبدخ

 *** 

 ( داري)سپ

 .  ميجمع شده بود یمومن نيمت یمجرد یخونه  یتو هممون

هممون دست نخورده بود  یبشقاب ها یشده تو نييتز یها وهيم

 . 

 ..  نيبا لبخند گفت : بابا تعارف نکن نيمت

 !  ميکنيگفت : نم تيبا زحمت و جد یمان

 جان نه ؟  یعملت خوب بود مان -

 گفت .  یاروم یسرشو تکون داد و بله  یمان

 اريسپند و شهروز جا خوش کرده بودم و رو به روم دان کنار

 نشسته بود .  ايو مار یکنار مان

 ..  کرديم تميو اهورا اذ یرعليشهال و رها و روهان و ام وجود

 سرگرم بود .  شيوشبا گ نيخواهر مونا هم پشت به مت کايمون

 ؟  اني! م ديستيکرد و گفت : سه تاتون ن ینگاه سر جمع هي نيمت

 پوزخند زد :  اريدان

 رو گاز بزنم .  نيزم تونميکه م یدونينگو نم -
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 دونميبا همون لبخند اعصاب خورد کنش گفت : متاسفم .. نم نيمت

 ! 

 نيو سپند گفت : مونا مرده .. دو ساله ! شرو ديکش یپوف شهروز

 یلي... اونم دو ساله ! شهنازم که ... خ مارستانيت ه،يهم بستر

 وقته مرده ! 

شماها از  نکهيناراحت شد و بعد گفت : مثل ا کمي نيمت صورت

من از فنالند جور و پالسم رو جمع کردم  ی..  ول اديمن بدتون م

 رو بگم !  قتيحق.. به شما ها  نجايا اميتا ب

 رو نشده ؟!! ايچ گهيگفتم : د اروم

پنج سال  ستيعموجان ... ب دنشيفهم یکه ... واسه  يیزايچ -

 شدم .  رشيرو سخت درگ مياز زندگ

 نشست و شروع کرد :  یا یصندل یرو

روستا باهم  هي ی... دوتا مرد بزرگ تو شيسال ها پ یليخ -

!  نييده پا یکيده باال و  یکيکدخدا بودن .. ارباب بگم بهتره ! 

 نييارباب ده باال پدربزرگ  هشت نفرتون و ارباب ده پا

 تون بود .  گهيپدربزرگ هشت نفر د

 گرفت و ادامه داد :  ینفس

و ازاده  نيرحسيو ام وشيکم کم همشون بچه دار شدن .. دار -

و کوروش  نيرحسيو مونس و ام یده باال بودن و مهد یبچه ها

دست روزگار زد و هر دوشون  ی. ول نييده پا ارباب یبچه ها

داشتن نوه دار  یزن خدمتکار شدن .. بچه هاشون حت هيعاشق 

 یکياون  یها چهحق نداشتن که با ب چکدوميه ی... ول شدنيم

ده ! زد و ازاده عاشق شد  یکيبا اون  یارباب ازدواج کنن .. حت
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 ی. ازاده کور بود و عاشق .. بعد از مدت نييمرد از ده پا هي... 

 یلي.. خ دونستنيخطر م هيرو  نيها ا يیبچه دار شد . ده باال

 نشد !  یبخاطر کشتن اون بچه تالش کردن ول

 یپدربزرگ ن هي... ماها هممون از  یعني -

 

 [18.01.16 23:26] 

 ؟  ميست

 وهيتر شد ... چرا م دهچياوضاع پ یلينه ! بعد از ازاده .. خ -

 ؟!  ديخورينم

 ها اشاره کرد ...  وهيلبخند زد و با دستش به م هي بعد

 

 

 

 [19.01.16 21:05] 

 #پست #شست_هشتم 

 #مادمازل 

 ادامه شو بگو !  ميخوريکالفه گفت : نم شهروز

 کيکال  که ... ديدونيپاش انداخت و ادامه داد : خب م یرو پاشو

دلسوز بوده  یليخ نيرحسي... ام کرديم یقانون گذار ديبزرگتر با

که همه رو متعجب کرد .. گفت ازاده ازدواج  ذارهيم ی... قانون

 شي! ازاده ازدواج کرد اما عمر خوشبختخواديکه م یکنه، با اون
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 ارياوردن پسرش فوت کرد ... پدر دان ايدننبود ! بعد از به  اديز

ده باال .  یاهال یبود برا یکيکوچ یبچه  اريشد و دان ستين

 یارباب ده باال درصدد انتقام براومد ... اون موقع بود که مهد

... هر دو تا ده باهم  یعشق خودش به ازاده رو اعالم کرد و وا

.. تا  بودنراه  یتو لهيهر دوتا قب یجنگ و دعوا ... نوه ها

دل هر دوتا ارباب رو برد .. که  یشد .. زن داشياون زن پ نکهيا

بعد باهم توسط همون  یليخ یو ارباب مجنون ! ول یارباب مومن

مرگش  یشد .. پا ضيمجنون مر نکهيزن صلح کردن ... تا ا

ارباب داشته باشه و به بچه هاش گفت  کيکرد که ده  عتيوص

بچه ها و نوه ها  ی! همه  یمومن ادربه بعد ق نيکه پدر شما از ا

با  نيرحسيخطا نبود ... ام یب چکسيه یول شدنيباهم بزرگ م

 نطوريوجود بچه و زن .. عاشق مونس شده بود و مونس هم هم

اون دختر خدمتکار  یدختر خدمتکار ول هيتو عشق  وشي... دار

 ديفهميم وشيمگه دار یساله داشت ... ول شيش ايپسر چهار  هي

همون لحظه هم دختر خدمتکار، فرشته، باردار بود و  زنش؟؟؟ 

 ی.. کس وشيدوقلو باردار شد و جز خودش و مونس و دار هي

جا بود که رو  نيمجنون، ا وشيکه اون بچه ها از دار دونستينم

مجنونه ! فرهاد  وشيدار یشد ... شوهر فرشته ... پسر عمو

کردن ...  رو مونس هم باهم رابطه برقرا نيرحسيمجنون ! ام

از رنگ چشم هاشم معلومه ... که  یحت یرعلي... ام یول متاسفم

هستش ! منم که خب ...  رحسنيمادرش مونس و پدرش ام

... گفت  دمي... از مونس پرس ستميمشروع ن یهستم ول یمومن

که مادر هاتون زن عمو  ميهمه مدت بچه هامون رو گول زد نيا

بود که تمام  نياصل ا یهاتون بد بودن و کال جنس زن بده ! ول

 خانواده بد بوده !  نيا یمرد ها نيجنس ا
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 همه جا رو فراگرفت ... حالم بد بود ...  سکوت

...  ی... نه ! ول اريدان دياشک به رو به روم زل زدم ... شا با

 اخه ... 

 نيرفتم سمت اشپزخونه که مت جهيجام بلند شدم و با سرگ از

 ؟  داريصدام زد : سپ

که  یلم از خودم .. از خانواده ام ... از کسحالم بده ... حا -

 .  خورهيحالم بهم م اميدوستش دارم ... از .. از تمام دن

 گفتم .  یرو با ضعف و سست نايا

 بغض دهن باز کردم :  با

.. حاال  تيداره که شوهر قبل ی... چه حس فهمهينم چکسيه -

از  زيکه همه چ کدفعهي ی؟؟؟ بفهم فهمهيم یامروز برادرته! ک

.. چرا عمه هام  فهممينبوده که بهت گفتن ... حاال م یاولش اون

منو قطع کردن ... چرا تمام بدن منو  یاز من متنفرن ... چرا پا

 ... کن حروم زاده ام !  ستيخط انداختن .. کم ن

 شونه ام نشست :  یرو یدست

 !  شششيه -

 ؟  اريدان -

 جانم ؟؟  -

 ؟  یهات يیو با اشک گفتم : توام مثل دا برگشتم

 نه! من عاشقم !!!!! -
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 [22.01.16 17:22] 

 #پست #شست_نهم 

 #مادمازل 

 زده بودم .  هيتک نيماش ی شهيموقع برگشتن سرمو به ش شب

 دستم .  یدستمو گرفت و دستشو گذاشت رو سپند

 بلند شد :  یمان یزدم که صدا یلبخند بهش

 !  خورهيبهم م شونيکثافتا !!!! حالم از همه چ -

 اروم باش .  کمي...  یتازه عمل کرد یاروم گفت : مان اريدان

باز  عيشدم و در رو سر ادهياز همه زودتر پ ميديخونه که رس به

 به سمت پله ها .  دميکردم و دو

 ...  شديم یصورتم جار یگوله گوله رو اشکام

 اتاقم .  یتو دميخونه رو با عجله باز کردم و با کفش دو در

 ..  هيگر ريرو از پشت قفل کردم و زدم ز در

رو نداشتم ... اگه  یشعوربازيهمه ب ني.. ا یهمه بد نيا تحمل

 خدا .  یخدا ! وا یهم .. وا اريدان

 ار،يدان ی... صدا دميبه در از جان پر یشدن مشت دهيکوب با

 :  بود سايناقوس کل

باهات دو کلوم حرف بزنم  خواميرو باز کن ! م یدر لعنت نيا -

!!! 

 ت..تنه..ام ... بز..ار  -
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 اروم شد :  صداش

هق هقت  ی... اون صدا ميوقته ما شد یلي! من و تو خ یلعنت -

 !  شهي... مال منم حساب م

اتاق  یزاپاس همه  ديشهروز کل دونستميکز کردم ... م یا گوشه

 .. ها رو داره .

 اروم وارد اتاق شد .  اريدان

 و با درد نشست ...  یبه روم به سخت رو

 سمتم گرفت ...  یدستمال

 کرد :  خيچشمام م یتو شوياب یچشما

 ؟  یدوستم دار -

 گفتم :  یلرزون یصدا با

 اي دنيدوست نداشتن تو، درست مثل کش ايدوست داشتن  -

 مواد مخدره  دنينکش

 ! مطمئنم که دوستش دارم ... ايبرق زد ... خدا چشماش

بازم  یچقدر مواد بده ... ول دونهيمعتاد م هي؟  هيچ یدونيم یول -

... منم  اري! دوست داشتن تو خود مخدره دان کشهيمعتاده و م

 کنم ؟؟؟  کاريچ یگيمعتادشم ! م

چشمامو باز  یروز هيبغلش گرفت و دم گوشم گفت :  یتو منو

 نيندارم ! و ا چکسويکه من ه دميمو خب فه ايدن نيکردم رو به ا

 دميتو رو د نکهيبا من بود ... تا ا یسالگ شيو ش یتا س قتيحق

واسه  ويکي یخدا، انگار نيبابا دل غافل ... ا یا دمي! فهم داريسپ
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بازم دور  خواميشدم ازت ... اما نم ورباز هم د یما گذاشته ! ول

! من  ستميهام ن مييمن مثل عموهات و دا داريشم ازت ... سپ

 عاشقم ... اونا نبودن ! 

گفت :  ديسر خودش گرفت و با تاک یبا دستش رو به رو سرمو

 ما رو از هم جدا کنه!  تونهينم چکسيه داري... سپ چکسيه

 !  نيافتادم و حرف شرو شيدو سال پ ادي

 .  ديو بدنم لرز تن

که به همه کس نشون بدم  ستمين یاروم گفت : من ادم اريدان

قلب توه، که  نيفکر کنن . ا خوانيم یعاشقتم ! بزار همه هر چ

 !  داريسپ ستيتنها ن گهيمادمازل .. د نيفکر کنه، ا ديبا

 اروم تکون دادم ...  سرمو

 چشمام نشست .  یداغش رو یها لب

 یکه تو نبود يیسرم گذاشت و گفت : روزا یش رو رو چونه

ادم شکست خورده ام، اروم  هي کردميکه احساس م يی... روزا

. آخ  کردميم ديبرات خر رفتميو م نداختميرو به راه م چرميول

که واست نگرفتم !!!! خب اون موقع شرعا و  ايچ یاگه بدون

 مادمازل !  یقانونا زنم بود

 ش نشست :  نهيس یرو دستم

 بهت بگم ؟  یزيچ هيزشته اگه  یليخ -

 ؟  یچ -

 زنت بشم !  خواميزودتر م -
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قهقه زد و بعد از تموم شدن خنده ش گفت : باشه باشه ! هم  لندب

 اري... هم تاج سر دان یشي... هم مامان م یشيخانوم خونه م

 ...  یشيم

 هر دومون رو از جا پروند :  یمان یصدا

 توقع هاش باالس .  یلينشو ! خ نيزن ا داريبابا سپ یا -

با حرص کفش منو از پام در اورد و به سمتش پرت کرد  اريدان

: 

 پدر سوخته ؟  یکنيم کاريچ نجايتو ا -

 اهيگفت : باشه باشه ! رفتم رفتم ... نخود س یبا ته خنده ا یمان

 چند اقا دوماد ؟  يیلويک

که  یکه شهروز هم وارد اتاق شد در حال ميديسه تامون خند هر

 و دستکش دستش بود . شبنديپ

 .  ميکه نخند ميخودمون رو گرفته بود یجلو یليسه تامون خ هر

 ؟  نيکنينگام م ینجوري؟ چرا ا هيشهروز گفت : چ یا کدفعهي

هم  یفکر هي ديخنده داشت گفت : با ی هيکه ته ما يیبا صدا یمان

 تو بکنم بخدا ! یبرا

 ؟  یبا تعجب گفت : وا چه فکر شهروز

 !  یشيم فيح یمثال ... شوهرت بدم ؟ بخدا دار -

 پر حرص شهروز نگاه کردم .  یبه چهره  یرکيز ريو ز اروم

 ؟ تو ؟؟؟  ی... مثال شوهر ک شييييلب گفت : چ ريحرص ز با

 ؟  یجووون مگه من چمه خانوم -
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 !  یستيبرو بابا ... در حد من ن شيا شيا -

 .  ميديخنديبه مکالمه هاشون فقط م اريو دان من

 کمک کردم تا بلند بشه .  اريدان هيت شد اتاق خلو نکهياز ا بعد

 نقدريجاده ... ا نيا یمردم، که تو ی... برا سوختيم دلم

 !  کنهيمظلومانه داره حرکت م

 ...  داريسپ -

 نزدم .  یحرف ینگاه کردم ول بهش

نگاه نکن ... حس ترحم رو دوست  ینجورياخم گفت : بهم ا با

 ندارم ! 

 نکردم ..  -

 نکن !  چوقتيه -

و ناله گفت : من  تي. با جد یبود انگار ختهيبهم ر یا کدفعهي

 تمام بدنم زخمه 

 خب منم زخم دارم  -

 خاطراتم درده  یمن همه  -

 منم درد دارم  -

که  یکي... برو با  یخوايلب باز کرد : پس ... اگه م یسخت به

 ببخشه  اميزخما و دردا رو الت نيا

برم ...  تونميو گفتم : م دهن باز کردم یرفت ... به سخت نفسم

دردام با درد  زه،ي... دوس دارم زخم هام با زخم خون بر یول
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 گهيد یکيکنه ... دوست دارم خاطراتم با خاطرات  دايپ اميالت

 دردمند بشه ! من ... 

 نگاه کردم بهش

 

 [22.01.16 17:22] 

: 

 که درد داره ..  یدردو با کس -

 صورتش گذاشتم :  یرو دستمو

 !  کنميدرمون م -

 

 

 [23.01.16 22:22] 

 #پست #هفتاد 

 #مادمازل 

که نه بازم قبول  مياصرار کرد اريبعدش هر چقدر به دان روز

 .  کردينم

بودم  تشيو من نگران وضع رونيب نيمنو ببره با ماش خواستيم

. 

 شد .  روزيسرهم اون پ اخر

 ؟  یتونيم یکه گفتم : مطمئن ميشد نيماش وارد
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 نداره اخه !  یکار گهيکه د نيبابا دنده اتوماته ! ا -

 یا یشک بهش نگاه کردم که خم شد سمتم و گفت : نگران چ با

 اخه جوجه ؟ 

 تو !  -

 !  ینگران خودت باش بابا ! قراره امروز سکته کن -

 .  ديبلند بلند خند بعدم

 داريبه صورتم انداخت و گفت : عه سپ قيمنگاه ع هي یا کدفعهي

 ..  هيچ نهيتو ا نيمونده. بب یزيچ هيگوشه لبت  ني... ا

 حس نکردم  یچيشک اولش دست زدم و ه با

که بازش کردم گل  نيباال بردم و هم ی نهيدستمو به سمت ا بعد

شاخه گل نرگس افتاد  هيبا  یرز قرمز و آب یپرپر شده  یها

 پام .  یرو

 .  چرخوندميم اريگال و دان نيداشتم نگاهمو ب متعجب

رو روشن کرد و ضبط هم بعدش  نيلبخند محو ماش هيبا  اريدان

 رو پر کرد .  نيتمام ماش یمحسن چاوش یروشن کرد و صدا

 یلب با محسن چاوش ريدنده و ز یگرفت و گذاشت رو دستمو

 .  خونديم

 . دميدستم گرفتم و بو کش یرو تو ینرگس یها گل

 .  نيبود تو ماش دهيچيو عشق پ یخوش نرگس یبو

 

 باال گرفتم  دستمو
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  یرياس افتيض تو

  ايتو تا اخر دن تا

  یريباال بگ سرتو

 

 نگاه کرد ...  قيعم بهم

 

 باال گرفتم  دستمو

  رميتو قلبت پا بگ تا

  یبا چه عشق ینيبب تا

  رميپذ یشکستو م نيا

 

ضبط رو بلند کرد ... دستمو محکم فشار داد ... خدا  یصدا

 سراغمون باکمون نبود !  ومديشاهده که مرگ هم م

 

  رهيطوفان من جز هي تو

  رهيناپلئون تو دز من

 از من  تونهيم یتو ک جز

 ؟!  رهيبگ ارويدن همه

 *** 
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 يیچا ميو داشت ميدربند نشسته بود یاز رستوران ها یکي یتو

 .  ميخورديم

 ؟  یبندي... چشمتو م داريبهم گفت:  سپ اروم

 تعجب نگاهش کردم :  با

 چرا ؟  -

 !  گهيببند د -

 گفتم و صاف نشستم و چشمامو بستم .  یتعجب باشه ا با

 .  ومديم یزيخرچ خرچ چ یصدا

 با اعتراض اسممو صدا کرد .  نميبب یخواستم دزدک تا

با .. مردم از تر با عيسر کميو گفتم : باشه باشه !  دميخند

 !  یفضول

 باز کن  -

 باز کنم ؟  -

 اره ..  -

رو به روم  ینقاش یچشمامو باز کردم و با تعجب به تابلو اروم

 شدم .  رهيخ

 ... من بودم !!!  نيا

 اتوبوس نشسته !  ستگاهيا یدستشه و تو یکتاب هيکه  یدختر هي

 رو گذاشتم کنار و اسمشو زمزمه کردم .  ینقاش یتعجب تابلو با
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. و ...  کشميم یهست نقاش یهفت سال هيلبخند گفت : خب ...  با

بگم  ینطوري... بزار ا دميبود که د یقاب نيبگم ... بهتر یچجور

 ... 

 صورتم زمزمه کرد :  یجلو خم شد . رو به رو به

برف  ی! تویبود ميخاکستر یزندگ یخدا ... تو ینقاش نيبهتر -

مسخره  یزندگ ی... با برف ... با باد و طوفان ... خراب کرد

 ... دو ... سه ؟! عاشق شدم !!!! کيگفتم ...  ادتهي!  مويقبل ی

 .  گرفتيم شيهام از هرم نفس هاش داشت ات گونه

 نشست .  ميشونيپ یلب هاش رو یبستم وقت چشمامو

 ؟  ميبر - 

 .  ميباشه بر -

 خونه نبود .  ريدقت کردم که مس ريراه به مس یتو

 ؟  ميريتعجب گفتم : کجا م با

 لبخند گفت : خونه . با

 اما خون... -

 !  یفهميوسط حرفم : ششششش ... م ديپر

 یخونه  هي ی. رو به رو ميبود رداماديم یتو قهياز چند دق بعد

 دو طبقه .  یميقد

تا من  در خونه رو باز کرد و رفت کنار ديبا کل ميکه شد ادهيپ

 برم تو . 

 .  ميرفتيباهم به سمت خود خونه م همگام
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 رو باز کرد ..  در

 شده بود .  دهيکش ديسف یخونه همه روشون ملحفه  ليوسا

 ها رو روشن کرد .  چراغ

گوشم  ريچشمام گذاشت و ز یبزنم دستشو جلو یخواستم حرف تا

 !  ايگفت : با من ب

 .  ميستاديوا یرو ادهيپ قهياز چند دق بعد

 چشمام برداشت .  یاز رو دستشو

 اتاق بودم  هي یکه باز کردم تو چشمامو

  اريمن و دان یپر بود از عکس ها واريد

 یو کمد ها ديسف شيارا زيم هياتاق بود و  یتو یاسيتخت  هي

 و بنفش .  یاسيخوشگل 

 رو باور نکردم !  دميکه د یزيچرخوند و من چ کمي منو

 بود.  یچوب لباس هي زيلباس عروس براق خوشگل ... او هي

 دميخر زيچ یگوشم زمزمه کرد : گفته بودم واست کل ريز اريدان

 ! 

و  یکه کردم کامال تصادف یبرگشتم سمتش و کار یخوشحال با

 بود .  اريبدون اخت

کردم  یکردم سع کاريچ دميکه فهم یو وقت دميبوس عيسر لباشو

 برم عقب که دست گذاشت پشت کمرم و منو به خودش چسبوند . 

چشمام نگاه کرد و اروم گفت : زن من ...  یتو شياب یچشما با

 ؟!  یمومن داريسپ یشيم
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 اريهام سرخ شد و اروم تر از خودش گفتم : اره ! دان گونه

 پاکزاد ! اره ... 

 

 

 

 [25.01.16 20:16] 

 کي#پست #هفتاد_

 #مادمازل 

 ( اري)دان

 .  ستادميبه در اتاقش وا پشت

 !!  دميترسيم ش،ياز سخت شتريچرا؟ ب دروغ

 ...  دي... با رفتميم ديبا یول

 نيديوقت د هياگه  شونيماريو گفت : طبق ب ستاديکنارم ا یمرد

تا  نيقرمز اون کنار هست .. اونو بزن یدکمه  هيحالشون بد شد 

 .  نيبزن عيدکمه رو سر نيا رونيب نيدر باز بشه و اومد

 اروم کون دادم .  سرمو

 سبز رنگ رو زد و در اروم باز شد .  یهمون دکمه  مرد

 اتاق شدم .  وارد

 بود .  نييتخت نشسته بود و سرش پا هي یرو

 نشستم .  یصندل هي یرفتم تو اتاق و رو اروم
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 ! نيلبخند گفتم : سالم شرو با

 سرش اومد باال تا منو نگاه کنه .  عيسر

 کرده بود  تعجب

دستم  یخوب صورتمو نگاه کرد ... بعد نگاهش جلب عصا اول

 شد . 

 اسممو صدا زد .  اروم

...  اميحرفا ب نيزودتر از ا یليخ خواستميخنده گفتم : بخدا م با

 !  تمويوضع ینيبيم یدار یول

 باز کرد :  یبه سخت دهنشو

 من کردم ؟  -

 براش ندادم ...  یجواب

باال مرد ! نه من نه تو  ريکه گفتم : سرتو بگ ريانداخت ز سرشو

که بعد از پنج ماه تو تازه  دمي! فهم ميشهناز مقصر نبود ینه حت

 ميديسال فهم نياز ماها بعد از چند یليشده . و خ یکه چ یديفهم

خرف ندارم مض یحرفا نيبه ا یکه فقط همونا نبودن !!! کار

 ... نيشرو

 شد که نگاهم کرد .  یاونقدر طوالن سکوتم

 بود ...  منتظر

 خونه ! همه منتظرن ...  یبرگرد خواديدلم م -

 ؟!  داريسپ یگفت : حت اروم

 بهش نگاه کردم و اروم گفتم : نه !  ميمستق
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 !  دونستميم -

 ی! ول ی... در حق اون دختر تو گناهکار ستين یبيعج زيچ -

 ... در حق ما نه 

 بهش بگم ... خواهر !  دياالن ... با -

 به شکل خنده باز شد :  لبام

 !  نتتياصال نخواست که بب دي... شا دونمينم -

 نگاه کرد :  بهم

 ؟  نيازدواج کرد -

 .  ميکنيم -

 ؟  یک -

 حال توهم خوب شه .  دياول با -

 دور دور اتاق زد و دوباره نشست :  هيشد و  بلند

 من حالم خوبه .  -

 لبخند گفتم : بخاطر اون خانوم دکتره ؟؟؟؟  با

 و گفت : نه بابا .  ديخند

 برو کلک !!!  -

 فردا مرخص شه .  نيبود که شرو قرار

 یهمه  نيشرو یدوباره  دنيبا د ديبود ... شا دارياز سپ ترسم

 .  رهيبدش جون بگ یخاطره ها

 .  یايکنار ب ديوقتا با یکرد ... بعض شدينم شيکار اما
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*** 

خونه  نيهست از ا یبه خدمتکار گفتم : من حدود ده سال رو

چه تعداد  نيچک کن بب هياستفاده نکردم . شما خودت برو 

 .  خواديم ريخدمتکار و چقدر تعم

 تکون داد و رفت سمت اتاقا .  سرشو

 اومد :  یمان یصدا

 !  يیگرفتم . از صبحه سرپا چيبشر ! واست ساندو ايب -

 به دماغم دادم :  ینيچ

 ؟؟ دايها -

 ها آره .  -

 مرغ ؟؟؟؟؟  -

؟؟ نه باو گوشت  هينجورينفرتت از مرغ چرا ا نيا دونميمن نم -

 گرفتم . 

بابا . مثال  اديو گفتم : خب از مرغ بدم م دميکش یاسوده ا نفس

 ؟؟؟  رميپرس بادمجون بگ هيخوبه منم برم 

 کرد :  اخم

 مگه بادمجون غذاس ؟  -

امو باال انداختم که خدمتکار اومد و گفت : اقا من خوودم  شونه

 هي ازمنديکنم اما لوله ها و برق خونه ن زيتو سه روز تم تونميم

 . کهيکوچ ريتعم

 کارتو شروع کن .  ايتکون دادم و گفتم : باشه فردا ب یسر
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 . جمع کررد و رفت  لشويگفت و وسا یا باشه

 هيزيجه ميبهم گفته بر داريسپ گفتياروم گفت : شهروز م یمان

 !  ميريبگ

 چرا به من نگفته ؟  -

 !  رهيگيم هيزيجه رهي! دختر خودش م وونهيد -

 س .  دهيچيپ زايچ نيچقدر ا -

 ؟!  یکجا بود روزيد یاوهوووم . راست -

 .نيشرو ادتيرفتم ع -

 خوب بود ؟  -

 بود .  دارياره .... نگران سپ -

 باشه ... منم بودم ... نگرانش بودم .  دميبا -

 زدم :  هيمبل تک به

دوباره خراب  زي... همه چ اديماها ... ب شيپ اديب دينبا نييشرو -

.  افتهيخونه راه ب نيا ني... تا قبل از اومدن شرو خوامي. م شهيم

 .  ميباش نجايهم ا داريمن و سپ

 ه لولو خرخره نشه ! دوبار دوارميپوزخند گفت : ام با

 

 

 

 [30.01.16 20:50] 
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 .  ميخونه شد یاز اتمام کار راه بعد

ظرف و ظروف کف خونه نشسته بود و  یبا کل داريسپ

 .  خواستيو از منم نظر م داديمنظریه

 مثال ...  یست مهمون ني.. ا یدان نيبب -

 ها رو بردار !  یگل صورت نيساده س ! حداقل ا یليکه خ نيا -

رو ولش  ناي. حاال ا بابا جان  کننيساده استفاده م شهياخه هم -

 .  ريبگ شگاهيزنگ بزن وقت ازما هيکن ... 

 دوشنبه وقت گرفتم مادمازل .  یواسه  -

 استرس بود :  یتو یانگار

رو  نايو مبل و ا یتختلوازم حوله و رو ميبر ايفردا ... فردا ب -

 .  ميريبگ

 چشمم گذاشتم :  یرو دشت

 ؟  یديبه ما م يیچا هيبه چشم . حاال خانوم ...  یا -

 با خرما ؟  -

 !  دارينگاهم کرد که گفتم : با سپ یسوال هامو انداختم باال . ابرو

 از کوسن ها رو برداشت و کوبوند تو صورتم . یکي

 ؟ دلم خواست !  هيخب چ -

  یکوووفت بخور -

 ه . به به .. کوفت -

 و رفت .  ديخند بلند
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 خووشبخت بشم ؟!!! تونميم نقدريکه ا شدينم باورم

 *** 

 ( داري)سپ

خرت و  یسر هيدنبال  نترنتيا یخونه تنها بودم داشتم تو یتو

 باز شد .  ديکه در خونه با کل گشتميپرت م

 .  گهيد اريدان ايبود  یمان اي ادي. به احتمال ز هيک نميبب برنگشتم

 .  ستاديغرق بودم که پشتم وا نترنتيا یتو همچنان

برو اول لباستوو عوض کن بعد من واست االن  نيگفتم : بب اروم

 .  زميريم يیچا رميم

و رفتم عقب  دميکش غيج دميکه د یزيبرگشتم اما از چشدم و بلند

 . 

 !  دارينگاه کرد و گفت : سالم سپ بهم

 .  ومديم نجايا ديبند اومده بود . امکان نداشت ! نبا زبونم

 همونجا  سايکه بلند داد زدم : وا اديبه سمتم ب خواست

 عيمجال ندادم و سر یرفت ول خورد و فرو زيت زيچ هيبه  دستم

 گرفتم .  ميهمونو تو دست خون

 ؟!! یترسيگفت : ازم م اروم

 ؟؟؟؟  نجايا یايگفت توو ب یاررره . ک -

 شهروز گفت .  -

  یشيگم م االن نيهم یريغلط کرده . م -
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که من خوب شدم دو که من ..  کيرفته ...  ادتيمث که  -

 برادرتم ! 

ازش واهمه  بيعج یحالم بهتر شده بود ول کميحرفاش  نيا با

 داشتم.

 باهات ندارم یااون چاقو رو بزار کنار .. کار -

 !!! یگيسگ دروغ م نيداد زدم : ع بلندد

 بس کن ... من برادرتم  داريسپ -

 خفه شو !  -

 تر اومد :   کيقدم باز نزد هي

 ... خب ؟؟! مياومدم که فقط باهم حرف بزن -

 !! بررو گم شو !!!! خوامينم -

 !! داريپد اريلحظه در باز شد و قامت دان همون

  دياخم کرد که دلم لرز تيتو اون وضع نيمن و شرو دنيد با

 !؟يیکنيم کاريچ نجايتوو ا -

 اومدم خونه .برگشت و گفت :  نيشرو

خونه  ديو گفت : مگه شهروز به تو کل کردیتر دياخم شد اريدان

 رو نداده ؟  شايگ یتو

 اروم گفت : نه .  نيشرو

 برتتيم نيبرو بش نهي. ماشیکرد و گفت : سپند تو یپوف اريدان

 . مال تو و سپنده .  شايگ یخونه 
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 یبا سپ خواستميگفت : م عيسر نيشرو

 داد زد که باال رفتم :  یطور اريدان

 !!!!!  رونيب -

برداشت و از در خارج شد  فشويگذرا به من و ک ینگاه نيشرو

 . 

 .  دميديبود . لرزش دستاشو م نييسرش پا اريدان

 صداش زدم . اروم

 :  ديصداش دلم لرز دنيشن با

 چکسيشهرو قتل عام بکنم ... تا ه نيا یشده باشه ... کل مردا -

 یکه ... روز ی!!! چه برسه برادر ارهياول حرفتم ن نيس یحت

 ... پدر بچت بود ! 

 از برادر بود برام .  شتريب یروز هي نيفاجعه بود ... شرو عمق

 رو باال گرفت . ميجلو اومد . دست تمام خون اريدان

نگاه کرد و بعد اروم کف دستمو به سمت صورتش  هيبه من  اول

 .  ديکش

 نگفتم ...  یچيه

 گرفتم !  شيسوخت . آت زخمم

روش زد و  یا یطوالن یلبش بود . بوسه  یرو ميخون دست

 بود .  یبرداشت کل چونه ش خون یوقت

 لبش نشست :  یو لبخند رو ديخند چشماش
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ضد تو  ی... واسه  نميتو بهتر یدردت به جونم . واسه  -

 !  .. نه داري!؟ نه سپ اديسرت ب يیباشم و بال شهي! مگه م نيبدتر

 .  ديبغل خودش کش یبا پشت دستش گرفت و منو تو سرمو

 قلبش !  یدرست تو يیجا بود ... جا نيتر امن

 

 

 

 [02.02.16 00:04] 

 #پست #هفتاد_سوم

 #مادمازل

 .  دميکش رونيب یسرک هياتاق  یاز تو شب

 روشن بود . اريچراغ اتاق دان یو شهروز خواب بودن ول یمان

هم گذاشتم  یپولک کميو  ختمير يیاشپزخونه دوتا چا یتو رفتم

 کنارش . 

 سمت اتاقش و در زدم .  رفتم

 .  وومدين یجواب

 بازم جواب نداد ..  یهم در زدم هم صداش کردم ول ندفعهيا

رو گذاشتم کنار و دستمو  يیچا یني. س ستادميهم وا گهيد کمي

 گذاشتم. رهيدستگ یرو

 که صداش اومد، در باز بود !  نييدم به سمت پادا هلش
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 اومد :  یناله ا یبرم تو صدا خواستم

 تو .  اين -

 ترس صداش زدم :  با

 ؟!  اريدان -

 تر شد :  یقو ندفعهيا صداش

 تووووو !!!  اين گميبهت م -

با  دميتوجه بهش در رو باز کردم که د ی. ب دميخودم لرز به

تخت نشسته و زخم پاش عفونت کرده و دستش  یشلوارک رو

 معلولشه .  یزانو یرو

 ؟؟؟  یعجز گفتم : چرا صدام نکرد با

 دم دستش رو برداشت و برگشت سمتم .  وانيل

قرمز شده  شيني. چشماش و ب ختيرياز سر و صورتش م عرق

 بود .

 .  ارميسر خودم م يیبال هي اي رونيب یريم ايدرد گفت :  با

 ؟؟  روني.. بچرا برم  -

 داد زد :  هيگر با

ترحم  خوامي.... نم لنگهي... که شوهرت پاش م ینيبب خوامينم -

  خوامي... نم نميرو تو چچشمات بب

 قطع کردم :  حرفشو

به خاطر ظاهرت عاشقت نشدم که حاال بخوام فرار کنم ! بزار  -

 .  ميکمکت کنم پانسمانش کن
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 .  زدميداشتم زار م خودمم

 تخت نشستم .  یسمتش و لبه  رفتم

 . شد  شيزخم پاش دلم ر دنيد با

 .  خورهيناله گفت : برو شهروزو صدا بزن . تو حالت بهم م با

 کردم :  یچيق باندو

 شهروزو صدا بزنم .  تونمي؟ پس فردا تو خونه که نم یکه چ -

اب  وانيل هيپانسمانش رو انجام دادم و، قرصشو همراه  کار

 بهش دادم . 

 .تخت نشستم و بهش نگاه کردم  یرو

 نگاه کرد .  بهم

 ش زدم :  دهيپر یبه رنگ و رو یلبخند

 حالت بهتره ؟  -

 گرفت :  دستمو

 و من بد باشم ؟!  یباش شهيمگه م -

 پر رنگ تر شد .  لبخندم

 رو گرفتم .  یوقت دکتر هاشم یبا بدبخت گهيسه ماه د یبرا -

عمل هم  غيت ري. ز ستيکتف درست بشو ن ني.. ا اريدان اليخيب -

 !  اديبره پدر ادم در م

 ميبر ايب نمي. ا ميهمه دکتر رفت نيبار که ضرر نداره ! ا هيحاال  -

 . 
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 گوژ پشت نتردام شدم .  هيزشت شدم ؟! شب یليخ -

 حرفو !!!!  نينشنوم ا گهيد -

 ختهير يیرفت چا ادمي یحرف زد نقدري... ا ايو گفتم : ب دميخند

 بودم . 

 که افتادم تو بغلش .  ديخواستم پاشم دستمو کش تا

 .  ميهم شد سيتو ف سيف

 زمزمه کرد :  اروم

 ؟!!  یبر یخوايکردم ... کجا م داتيتازه پ -

لبام  یرو یجسم گوشت الود کدفعهيزدم که  يیدندون نما لبخند

 .رو گرفت 

 نگاه کردم . اريدان یبسته  یتعجب به چشما با

 گهي؟! خسته شدم د ميکنيازدواج م یجدا شد و اروم گفت : ک ازم

 ! 

 لب زمزمه کردم : ريز

 زورمون کرده ؟  یکس -

 :  ديدرخش چشماش

 نه !  -

 خب ...  -

.. سگ خورد ... دو  ی! به قول مان شهينم ريد چوقتينه ! ه -

 هفته هم روش ! 
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 ؟  هي. پا ميبخواب ايکه گفت : عوضش ب دميخند بلند

 !  هيلبخند گفت : پا با

 *** 

 ...  یدان - 

 جان ؟  -

 استرس دستمالو تو دستم چلوندم و گفتم :  با

 ؟!  ینکرده خونامون بهم نخوره چ يیوقت .. خدا هي -

 غلط کرده .. مگه دست خودشه ؟!  -

 یاونوقت تو شوخ رميميدارم از استرس م نجاياخم گفتم : من ا با

 ؟!!! یکنيم

  ايکنيفکر م يیزايچ هياخه خانوم به  -

 + پاکزاد ! 

 خنده .  رهيزد ز اريکه داناز جام پاشدم خيمثل س یفور

 و گفتم : کوفت .  دميبازوش کوب به

 .  شيجواب ازما زياروم سمت م ميرفت

 نينداشت یمشکل چيکه گفت : خدا رو شکر ه ميرو بهش داد برگه

 . 

 .  نيسمت ماش ميو راه افتاد ميدومون تشکر کرد هر

 لبم جا خوش کرده بود .  یرو یبزرگ لبخند

  ؟ميبر یخوايگفت : اونور کالس دارنا ... نم یطونيبا ش اريدان
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زدم بهش و گفتم : خجالت بکش !!! برو برو ! معلوم  فميک با

 !! . یبش یولت کنم چ ستين

 ..  یخدا نکنه شما ولمون کن -

 ؟  لميگفت : عروس خانوم ... وکداشت و اروم نگهم

... 

... بنده  یمومن داري. خانوم سپ کنميبار سوم عرض م یبرا -

 ی هيپاکزاد با مهر اريدان یآقا یشما رو به عقد دائم لميوک

و شمدان و  نهيجفت آ کي د،يجلد کالم هللا مج کي یممعلومه 

 ؟  اورميدر ب یبهار آزاد یعدد سکه  ٢٣

 شدم .  رهيرو به زو خ ی نهياز قرآن گرفتم . به آ نگاهمو

 باز کردم : دهن

 برادر هام ... بله !  یبا توکل به خدا و اجازه  -

 کل ماهنوش همه جا رو برداشت .  و دست و سوتیصدا

 ی. همسر بودم ... ولبودم جيگ یلي... خ ادينم ادمي یزيچ اديز

 بودم !!!  اريهمسر دان

 یساکت تو اريحرفا همه رفتن و من و دان نياز جشن و ا بعد

 .  مينشسته بود نيماش

 رفت !  ادميحرف داشتم ...  یکل -

 . داريزدم که گفت : سپ یمحو لبخند

 انداختم :  ريز سرمو

 بله ؟  -
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 منو !  نيبب -

!  ميتو زندگ یگفت : خووش اومدکردم . لبخند زد و نگاهبهش

 ؟  یبنديم. چشاتو  يیجا هيببرمت  خواميم

 راه باز نکردم .  انيتکون دادم و تا پا سرمو

 باز کن .  -

. لبخند  مياتوبوس بود ستگاهيا یباز کردم . رو به رو چشمامو

 بود .  کيک یصندل یزدم رو

 چتر زرد رنگ  هي

 ...  ديباريم برف

 زمزمه کرد :  اروم

 ايخدا گميبار م ستيب یروز -

 

 [02.02.16 00:04] 

 . ميتو زندگ یرو گذاشت وونهيد نيکه ا یمرس

 گوشم بلند شد : از دم صداش

 تولدت مبارک ! ،یکه هست یمرس -

 

 [02.02.16 19:41] 

 #پست #هفتاد_چهارم 

 #مادمازل 
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 دمونيجد یرو روشن کرد به سمت خونه  نياز اونجا ماش بعد

   ميراه افتاد

 شده بود .  یچراغون باغ

 و با تموم وجود حس کردم . ر ینو ا یبو ميخونه که شد وارد

 دور گردنم حلقه کرد و اروم گفت : خودمم و خودت !  دستشو

 !!!  شهيلبخند گفتم : راستش .. باورم نم با

 ؟  رميدوش بگ هي! من برم  دونمياوهومم .. م -

 ؟  یخوايباشه .. کمک نم -

 . زمينه فدات شم عز -

رفتم سمت اتاق وارد حموم شد  اريمطمئن شدم دان نکهياز ا بعد

 خواب . 

 شده بود . ختهير ینرگسدو نفرمون گل رز و یاسيتخت  یرو

 .  دمياتاق پخش شده بود رو بو کش یکه تو یخوب یلذت بو با

 نگاه کرردم  مونييعکس دوتا به

لبخند  هيهر دوتامون  یبود و لب ها دهيهامون بهم چسب یشونيپ

 !  یا یلبخند واقع هيبزرگ داشت ... 

 افتاده بود  یصندل یافتاد که رو یبه لباس خواب نگاهم

 .  اسيمار ی قهينگاه کردم .. خنده ام گرفت ! معلوم بود سل بهش

 عوض و موهامو درست کردم .  لباسمو

 پاک کردم .  کمي شمويارا
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 خواست برم تو خونه سرک بکشم .  دلم

 .  ومديم ارياواز خوندن دان یصدا

 اتاق داشت .  دوتا

 اتاق رو باز کردم . یکيون ا در

 جا خوردم .  دميکه د یزيچ از

 من ... !  یاتاق پر از عکس ها هي

اتوبوس  ستگاهيا یعکس، عکس من بود که تو نيتر بزرگ

 دستم بود  اگريمينشسته بودم و کتاب ک

 عکس ها نگاه کردم ...  ی هيبق به

 خوشت اومد ؟  -

 و با تعجب بهش نگاه کردم برگشتم

 من بودن !  اسيعکسا، دن ني... ا یتو که نبود -

 اسمشو زمزمه کردم .  اروم

 اشک نشست :  یچشماش حلقه  یتو

 ؟!!!  یفهمي! م یخوريکنارم جم نماز چوقتيه -

 !   وونهيد -

 !!!  ميچاکر -

 ... یدان -

 جان ؟  -

 شدم :  رهيخ بهش
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 دوستت دارم . یليخ -

 سبوند تر و منو به خودش چ کينزد اومد

و گفت : قربون خانوم عجولم برم . امشب  ديرو بوس ميشونيپ

 .  گهيشب د هي یخسته ام .. برا

 !!! ولم کن  هيشوريو گفتم : عجب بزدمش محکم

..  ميباشه ! دوتا یکنيم ینطوري.. اصن حاال که ا کنمينمنچ  -

 سه تا ! هوم ؟  ميشي... نه ماه بعد هم م یکي ميشيامشب م نيهم

 دور گردنش حلقه کردم و لبخند زدم :  دستمو

 !!  وونهيد -

 لبام نشست ....  یلباش رو اروم

 رهيبه سمت بند لباسم رفت و ماه کم کم نورش رومون چ دستش

 شد!

 *** 

 (اري)دان

 نگاه کردم .  بود اروم دهيبغلم اروم خواب یکه تو یزيجسم ر به

ش بوسه  قهيقش یتازه رنگ شده ش رو کنار زدم و رو یموها

 زدم .  یکوتاه ی

ام  نهيس یکه دور بازوم بود سفت تر شد و سرش رو دستش

 خورد .  یتکون

 خودم زمزمه کردم :  یبرا اروم
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 اسمش عشقه  وونهيدل د زهيريم

 اسمش عشقه دونهينم یکس

 اسمش عشقه  مونهيم شهيهم

 

 من اونو دوست دارم اسمش عشقه  اگه

 اسمش عشقه زارمينم تنهاش

 کنارم آخه اسمش عشقه  اديم

 

 بخون بازم .  -

 لبخند گفتم : اندر احواالت بانو ؟  با

 بهم زد :  لبخند

 برام بخون ...  -

 بوس بده .  هياول  -

 ؟؟؟  یريباج گ -

 هوووم اره ! بدو بدو ..  -

 .  دميخواست لپمو بوس کنه برگشتم سمتش و لباشو بوس تا

 خودشو از من دور کرد و بهم نگاه کرد .  عيسر

 ابرو هامو انداختم باال که گفت : نامرد بدجنس !  طونيش

 !  یمنم دوستت دارم خانم -
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 فدات !  -

 

 

 

 [03.02.16 17:44] 

 #پست #هفتاد_پنجم

 )شهروز( 

 مبل نشسته بودم .  هي یو خسته رو نهيدست به س یاگاه یتو

 هم بود !!  یساده بودم . چه دختر تخس تيشکا هي ريدرگ هنوز

 توجه ام رو جلب کرد .  یتق تق یصدا

 .  دمشيکه برگردوندم د سرمو

 بود !  کاياون مدل ش از

 .  شدميم یجور هي دمشيديچرا هر دفعه م دونمينم

 و سالم کرد .   ديسمتم رس به

 به ابروش داد و گفت :  ینيکه چ دميکش یپوف

 .  شهيامروز تموم م گهي! د یمومن یاقا دينترس -

 گرد کردم :  چشمامو

 !  شهيم یچ مينيبب -

کارا  نايجنگ و دعوا و صلح و ا یکم هيداخل و بعد از  ميرفت

 خانوِم ... ديتموم شد . اروم بهش گفتم : ببخش
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 صاف کرد :  صداشو

 مقانلو . -

رو  تونيلينه فام خواستميحاال ... شماره کارتتون رو م یهر چ -

 ! 

 رو در اورد و سمتم گرفت :  شيبهم رفت و گوش یغره ا چشم

 شمارتون رو . نيبزن -

 نگاه کردم و ابرومو دادم باال .  بهش

 رو گرفتم .  شيزدم و گوش یلبخند محو هي

 .  کنهيم داديب یشوهر یاز زدن شمارم اروم گفتم : ب بعد

بگه پشتمو بهش کردم  یزيبهم نگاه کرد و تا خواست چ یحرص

 گرفتم .  شيو راهمو در پ

که بعدش بهم  یمخصوصا به اس ام اس دميخنديم یکل نيماش یتو

 «یروز هي مينيبيبالخره همو م»داد 

 لب گفتم : چرا که نه !!  ريزدم و ز یپر رنگ لبخند

 *** 

 ( ني)شرو

 . دميبه صورتم کش یدست اروم

 داشتم . یخفقان اور حس

 لند شد : سپند ب یصدا

 صبحونه .  اي... ب نيشرو -
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 یبود تو یساعت مين هي ديزمان از دستم در رفته بود ... شا گذر

 بودم .  ستادهيوا نهيا یرو به رو يیدستشو

 خسته بودم ...  یليخ

 ..  یبود ... قاتل تک تک خانوادت باش یافتضاح حس

 باشه  روزتيامروز زن د خواهر

 .  یپدر شده باش یموقع هي

 نگاه کردم ..  نهيا به

 بودم ! بــــد !  یوونيح بد

 فرو بردم .  رشيسرد رو باز کردم و سرمو ز اب

 .  دميشنيسپند به در رو م یمشت ها یصدا

 ش بودم ...  شرمنده

 یکه چاقو کرده بود تو گلو یکس کشتميمن جاش بودم ... م اگه

 زنم ! 

  کردميبودم خفه م اريدان یجا

 عمر معلولم کرده !  کيرو که  یکس

 تک تکشون بودم ...  یجا

 .  کردميپاره م کهيت خوودمو،

 بودم ..  شرمنده

 نوشت ...  یکه امروز بهم نامه ا یداريسپ ی شرمنده

 سالم  نيشرو
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 ميتوو زندگ یاگه تو نبود ديشروع کنم ... شا یچجور دونمينم

 ميعال ارياالن کنار دان یحالم بهتر بود ... ول دينبودم . شا نجايا

... 

 .  دميخوندم ... نفهم دمينخوندم ... شا شويبق

 :شونه ام نشست  یرو یدست

 .  نجايا انيو شهروزم م یامروز مان اي! ب یخوريسرما م -

 و سرمو فقط تکون دادم .  رونيب دمياب کش رياز ز سررمو

 ی: چرا کار دميکه ازوم پرس رونيب رفتيداشت از اتاق م سپند

 باهام ؟  یندار

 سکوت نگاهم کرد .  یو تو برگشت

 .  گفتينم یچيه

 ؟  یکنيشمرده گفتم : چرا خفه ام نم شمرده

 ؟! یچ یبرا -

 زدم .  پوزخند

 :  ديچکياب از موهام م قطرات

 ...  ینکردم ! چاقو تو گلو یکم کار -

 :  ديحرفم پر وسسط

 نيهزار تا درد بدتره شرو ... برات از ميکنينم یکه کار نيهم -

مون  هيبق ميدوس ندار گهيماجرا ها بود . د یليخ ی! مونا قربون

 . صبحونه سرد شد  ايب عي. سر ميبش یقربون

 ...  رونيگفت و از اتاق زد ب نويا
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 تو صداش بود ..  یبغض هي

 یرو جلو یهم دووستش دار یليکه خ یکيداشت . مرگ  درد

 .  ینيچشمات بب

شونه هام رفتم  یو صورتمو خشک کردم و با حوله رو سر

 سمت اشپزخونه . 

 .  ختميواسه خودم ر ريش وانيل هينشستم و  یصندل یرو

 !  دميشن يیزايچ هي...  یاروم گفت : راست یمان

 تعجب بهش نگاه کردم که ادامه داد :  با

 از تو خوشش اومده .  یکي نکهيمثل ا -

و بعدا  ومديبار اوالش م هيکه هفته  ی. دکتر گهيم ويک دونستميم

 دماغ من ...  یشد مو

 کردم و اروم گفتم : غلط کرد ... اخم

و  یمان یدر و پشت بندش صدا یبزنه صدا یخواست حرف تا

 شهروز اومد :

 سالام  -

گفت : بههههه خونه  یبهشون که مان ميدوتامون سالم کرد هر

 .  نکارايواسه ا رميمي!!! من م یمجرد

 زد پشت گردنش که هممون خنده امون گرفت .  دونهي شهروز

خنده هاشون بود ! چون  نيا دنيمن .. د یدرد برا نيبدتر

 تلفات داده شد ...  یکش اومدن لب کل هي یواسه  دونستميم
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 #پست #هفتاد_ششم #پست #اخر

 #مادمازل 

 ( داري)سپ

 .  ميسالن انتظار نشسته بود یتو

 .  ميرفته بود داخل و نفر بعد ما بود ٢٢۴ ی شماره

 کوه ؟  ميبر یا هيپا گميم یاروم گفت : جمعه ا اريدان

 !!!  اريدان -

 جان ؟  -

 پا ؟ نيکوووه ؟؟؟ با ا -

 !  گهيد ميريدو م ستگاهيشدم تا ا تيوا مگه چشه !؟ اگه اذ -

از هتل  یفردا دار اريو گفتم : از دست تو ! دان دميکش یپوف

 ايو مار ی. مان ريبادمجون بگ لويگوجه و سه ک لويدو ک هي یايم

 بزارم .  یرزاقاسميرو دعوت کردم ... گفتم م

سالمم و اروم چشماشو بست  یشونه  یسرشو گذاشت رو اريدان

 : 

 !!!  یقاسم رزايبه به . م -

 ؟  یهوس کرد -
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 .  خواميق زد : نهههه ! من خورشت کرفس مبچه ها ن نيع

 به کرفس ااا ...  یدار تيحساس یدونيباز شروع شد ! خوبه م -

 بزنه صدامون کردن .  یخواست حرف تا

 .  ميو داخل شد ميشد بلند

 .  یته استکان نکيبود با ع رمرديپ هي دکتر

از دکترا دادم  یليکه به خ یتکرار یاز سالم و سوال جوابا بعد

 .  نهيخواست که عکسا رو بب

 کي ايگفت : راه درمان هست ...  نهيعکسا و معا دنياز د بعد

غضروف جوش  نيدو دفعه . بعدش صد در صد ا ايدفعه عمله 

 .  شهيو درست م خورهيم

 .  رونيب مياومد یپزشک یقلمبه  یحرف ها یسر هياز  بعد

 واسه عمل ؟!  ميبر ی: ک دياروم پرس نيماش یتو

 ...  دونمينم -

 !  داريسپ نمتي: بب ديتر پرس اروم

 کردم : نگاهش

 جان !؟ -

 ؟  یترسيم -

 نه فقط ..  -

 ؟! یفقط چ -
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بودم که  نيساال دنبال هم نيا یازش . همه  ترسميم یليفقط خ -

 شونه درست بشه و حاال ...  نيخب ا

 !  فهممي... م فهمميم -

*** 

 مامان !؟  -

گفتم  یصورتم جا به جا کردم و با اعصاب خورد یرو ونکميع

 : بله ؟!

 .  اديم ريبابا زنگ زد گفت د -

جمع کن بابا االن  نيخنزل پنزالتو از رو زم نيباشه ! برو ا -

 !  نايپاش نره رو ا اديم

 بدون موشو تکون داد و گفت : باشه !  سر

 ؟ اليدان -

 بله مامان ؟! -

 .  یبوس بده مامان هي ايب -

و لپمو  ستادينوک پاهاش وا یاپن نشست و رو یرو ديدو عيسر

 محکم بوس کرد و بعد شکم برامده ام رو محکم تر بوس کرد 

 لبخند گفت : مامان ؟  با

 جانم ؟  -

 درسا ؟ ادشيم یک -

 تنگت .  اديم نميا یصبر کن گهيدو ماه د -
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 مامان ؟! -

 جانم ؟؟؟  -

 ؟ شهيتنگم کجام م -

 کنارت مثال ...  -

 زنگ در اومد . یسوال بپرسه صدا شهيخواست بازم مثل هم تا

 دنبالش راه افتادم .  یو منم به سخت نييپا ديپر عيسر اليدان

 .  گذشتيم اريمن و دان یسال از زندگ پنج

...  ميبرداشت یکه سر راهمون بود رو به سخت یمشکالت

 !  اريمخصوصا مشکل نابارور کردن دان

 یکميتو ش یبچه  هيو  اليساله به اسم دان ۶پسر  هيصاحب  ناال

 .  ميماهه هست ٧

داره از سر و  اليو دان رهيدرگ اليکه با دان نمشيبيدور م از

 .  رهيکولش باال م

 افته بهم .  یم نگاهش

 .  ميزنيلبخند م بهم

 :  زنهيو بلند داد م رهيباال م دستش

 ما ؟!  اگريمياحوال ک -

 !  اگريميفدات ک -

 :  گهيم یطونيبا ش اليکه دان شنيلبامون به لبخند باز م باهم

 بخوابم ؟  نيبگ نيخوايتو اتاق ؟ بعد به من م نيرياالن م -
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 یگرفت ادي یزد پشت گردنش و گفت : پدرسوخته ! از ک اريدان

 رو !؟! نايا

 گفتيهم م یمان يیبهناز ! اها دا يیشهروز و زن دا يیاز دا -

 بهش !  ديخنديجون م کتايبا  نيشرو يیبعد دا

 من .  شيبودن پ دهيرس گهيد

 جمع کن .  لتويخجالت بکش بچه . بدو برو وسا -

 تکون داد و وارد خونه شد .  یسر اليدان

 ؟   ميدار یو دم گوشم گفت : غذا چ ديسرمو بوس اريدان

 . یرزاقاسميم -

 . یرزاقاسميبه به م -

 ؟  یهوس کرده بود -

 .  خواميمو گفت : نهههه ! خورشت کرفس ديها لب برچبچه  نيع

 !  ااريشماتت گفتم : دان با

 !  خواميعه خوب م -

 !  نيبرو برو ... افر -

 مادمازل !؟ گهيامر د -

 !  رينخ -

لپش اشاره کرد و تا خواستم بوسش کنم که سرشو چرخوند پ  به

 لبام به لباش برخورد کرد . 

 گفتم !!!!   نيديد -
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 !  ااااالي: دان ميبا اعتراض گفت اريو دان من

 يیدا شيپ رميناهارمو بخورم بعدش م نيباشه باشه . فقط بزاار -

 ! خوب شد ؟! ايرو يیسپند و زن دا

 نيپسر بابا ! ا نيگفت : افر اليبغلم کرد و رو به دان اريدان

 هوشت به من رفته . 

گفت :  چپ بهش نگاه کردم که ابرو هاشو انداخت باال و چپ

 کردم ؟! یهوس چ یدونيم

 ؟ یچ -

 ؟ هياتوبوس .. ! پا ستگاهيا -

 !!!  هياوممم ... پا -

 

  اني#پا

❤️🌸 


