
 

 

 

 نامرئی دستی کرد می حس کند باز توانست نمی را چشمانش

 که داد نمی یاری ذهنش چسبانده، هم به را هایش مژه محکم

 کجاست؟

 

 

 را دهانش کمی.شنید می ،صدایی انداخت ابروهایش به ای گره

 قدری به گلویش ته اما بخواهد کمکی حداقل که کرد باز

 !زکی بود گفته کویر به که بود خشک

 

 

 دستگیرش خاصی چیز ولی کرد می تحلیل و تجزیه ذهنش

 کردند می بازی هوا به گرگم او با فکرهایش انگاری شد نمی



 و کند تمرکز همان روی و بگیرد را کدامشان یک توانست نمی

 . برود اخر تا

 

  نیست؟ معروفه بازیگر همون ،این مرجان عه-

 

 

 که بلبشویی از کمی توانست می حاال کرد،اره تیز را گوشش

 شنید می که صدایی روی و بکاهد بود افتاده راه ذهنش در

 .  کند تمرکز

 

 

 .  کبودیه از پر صورتش اخه کنم نگاهش نزدیک از وایسا-

 

 



 ، داد چین را اش بینی و کرد حس صورتش نزدیک را نفسی

 نمی و بود شده ،چندشش خورد می صورتش به زن های نفس

 . کند اعتراضی توانست

 

 

 رو اسمش بیمار اسم جلوی چرا ولی خودشه اینکه فاطمه-

  ننوشتن؟

 

 

 جوانی زن ی چهره محو هنوز و نبود باغ در گویا یکی آن

 بنفش رنگ بد های شکوفه از پر سفیدش پوست که بود مانده

 ی کلمه شکوفه جای به باید شاید بود زمانه جبر از ابی و

 سری بودند زیبا ها شکوفه اینکه نه مگر کرد می پیدا بهتری

 :  گفت و داد تکان

 



 

 جاش هیچ نیگاه ، تره خوشگل نزدیک از صورتش چقدر ولی-

 . نیست عملی

 

 

 در را چشمش توانست نمی ، کرد باز را پلکش الی کمی ایدا

 روپوش از که دختر دو پایین به کمر تنها بچرخاند کمی کاسه

 . دید می را پرستارن بود معلوم سفیدشان

 

 

 . کنیم خبر رو دکتر بریم اومد هوش به عه-

 

 

 با جوانی مرد کند، تر باز کمی را چشمش توانست می حاال

 می دلش ، شد می نزدیک او به گردنش دور پزشکی گوشی



 وضع این به چرا اصال میکند چکار انجا که بپرسد خواست

 . رسید نمی ذهنش به هیچی اما افتاده

 

 

 هرچی و خورد می چرخ دائم سرش در که بود اسم یک تنها

 پیدا را اسم آن صاحب توانست نمی کرد می نگاه اطراف به

 . کند

 

 را چشمش بود افتاده اتفاق سرش در که اشوبی از خسته

 . بست

 

 

 اما کند باز را چشمش توانست می امد هوش به دیگر بار وقتی

 کرد سعی و داد فشار محکم را چشمش او صدای شنیدن

 بداند خواست می ببخشد سامان کمی را قلبش منظم نا ضربان



 همه باز کند باز را چشمش اگر دانست می. امده سرش به چه

 نمی نریزد بهم بیمار روحیه مثال که گیرند می سکوت ی روزه

 می در پا از را انسان که است چیزی خبری بی همین دانستند

 . اورد

 

 

 اون از قبل که روحی تنگنای و خورده سرش به که ای ضربه-

 یه به رو اش حافظه از بخشی شده باعث بوده مواجه باهاش

 االن حداقل نیست بازیابی قابل که بفرسته مغزش از قسمتی

 ... باید نیست

 

   هیشش-

 

 



 بیدار که بود فهمیده ،حتما کرد حبس را نفسش بیشتر ایدا

 فقط فهمید می زد می خواب به را خودش وقتی همیشه است

 مصیبتی دکتر تا باشد پرت حواسش ایندفعه که بود امیدوار

 باطل خیال زهی اما دهد شرح بیشتر را بود امده سرش به که

 خشم کمی که صدایی با خورده بر او به بود معلوم که دکتر.

 : گفت بود اش قاطی

 

  بودید؟ من با-

 

 یادت هم شما اینکه مثل خواب به زده خودشه ، دکتر بیداره-

 .مریضتونه ماهری بازیگر چه که رفته

 

  

 عسلی چشم جفت یک در نگاهش و کرد باز را چشمش ایدا

 تا دو ضربانش و افتاد راه قلبش در جریانی ، ماند خیره مغرور



 بی لعنتیِ داشت قلبش روی را تاثیر همان هم هنوز. شد یکی

 . احساس

 

 

 ... بدیم ادامه بیرون رو هامون صحبت بهتره-

 

 

 و فشرد مشت در را بود شده کشیده رویش که ای ملحفه ایدا

 او و.بگوید چیزی و دهد تکان دهانش در را زبانش کرد سعی

 .  کرد نمی کاری و دید می را تالشش که بود شده رحم بی چه

 

 

 ...  شده چی بدونم میخوام..میخوام-

 



 

 بود شده کلفت که انقدر. بود غریبه هم خودش برای صدایش

 .  نبود خبری گیراییش ان از

 

 

 می ظاهر هم دوبلور نقش در اوقات گاهی بازیگری کنار در

 هم زن بازیگران دیگر برای حتی صدایش از ها بار شد،

 صداییش همین به که ها حسادت چه و بودند کرده استفاده

 . بودند نکرده

 

 

 گوش به... شنیدند می را صداییش و امدند می حاال کاش

 بود خودش صدای از تر دلنشین قورباغه صدای هم خودش

 ...  بقیه به برسد چه

 



 

 و خواب بخاطر که زیبایش چشمان به نگاهی خیره کمی دکتر

 بود زیبا شدت به مریضش انداخت بود شده تر مخمور بیماری

 : گفت و کرد کارش مطعوف را حواسش سرعت به اما

 

 

 که گذشته از رو هایی قسمت یه بشی نگران که نیست نیازی-

 به که نیست الزم رفته یادت از نبوده هم دلچسب چندان

 رسیدی اینجا به که افتاده اتفاقی چه که بیاری فشار خودت

 و بخورن قِل ذهنت توی اروم خیلی ها خاطره بذاری باید فقط

 برگرده بهت نیست خاطرت توی دیگه که قسمتی یواش یواش

 . 

 

 شدم؟ اینجوری چرا-

 



 دو#

 

 

 

 به بیشتر که به ازنگاهی بعد و انداخت ابرویش به چینی دکتر

 : گفت ماند می اجازه کسب

 

  تصادف-

 

 . پرید حرفش میان رحم بی اوی او،

 

 



 خالی مخ اون توی کوبیدن محکم زدنت،. نکردی تصادف-

 درد به که چیزی یعنی. نمیاد یادت چیزی هم حاال. خوشگل

 . نمیاد یادت بخوره من

 

 

 را نامش اخطار با و برگشت او سمت به غضب با دکتر اقای

 : خواند

 

  سرگرد جناب-

 

 بی همان به و گرفت او از را سردش چشمان طاقت بی که او

 اشتباه کارش کجای دانست نمی. شد خارج اتاق از تفاوتی

 به برسد اتاق این به بود شده منجر که اتفاقاتی از هیچی. بوده

 .  اورد می باال را حرصش همین و رسد نمی ذهنش

 



 

 در میان در یکی خاطرات و بود زده زل اتاقش ی پنجره به

 ان بود رنگ پر ذهنش در را انها از ،یکی رفتند می رژه ذهنش

 که ابروریزی چه و بود نفوذ قابل غیر و جدی همینطور هم روز

 . بود نیانداخته راه

 

 

  تهران– پیش سال سه

 

 

 بود سنگینی گریم کردن پیاده حال در صورتش روی گریمور

 که کند بازی را خانمانی بی دختر نقش فیلم این در بود قرار.

 . بود پسرا سبیه شدت به خلقیاتش

 

 



 های جلوه روی خیلی و اکشن های صحنه از بود پر فیلم

 هم اکشن های صحنه مشاور یک بنابراین داشت تاکید بصری

 بچه و بود خبره کارش در حسابی که بیاید صحنه سر بود قرار

 . است انتظامی نیروی سرگرد خودش گفتند می ها

 

 

 چشمت تو میره بِراش این خب بخور وول کم جان ایدا عه-

 .  میشی کور

 

 

 از نیشگونی سهیال که شد جا به جا کمی جایش در ایدا

 مدت نبود خودش دست ، برچید لب ایدا و گرفت بازویش

 به حواسش سهیال تا.  گرفت نمی ارامش جا یک در طوالنی

 همان با و شد بلند جایش از بود میزش روی روغن و رنگ

 .  گریخت انجا از نیمه نصفه گریم



 

 

 کسی به اش شانه ،که رفت می بیرون داشت کانکس از

 در همبازیش ، دید را سیامک که گرفت باال را سرش ، برخورد

 جذابی خیلی هنری زوج بودند معتقد ها خیلی که فیلم این

 .  بود شده همبازی سیا با هم قبال هستند

 

  کجاس؟ اَبروت.ایدا ریخیته چه این ابوالفضل یا-

 

 : گفت و انداخت باال ای شانه ایدا

  

 شد خشک کمرم. نمیشه تموم گریم تست این چرا نمیدونم-

 .  ببینم بده گوشیتو. کوفتی صندلی اون روی

 

 



 داشتند فیلم این برای ، انداخت اش چهره به نگاهی سیامک

 اما کردند می پیاده صورتش روی را پسرانه مختلف های گریم

 هیچ زیر توانستند نمی را زیبا چشمای ان کردند می هرکاری

 می صورتش در الماس دو مثل همچنان و کنند پنهان گریمی

 .  داد ایدا دست و اورد در را اش گوشی.درخشید

 

 

 انقدر و انداخت اش چهره به نگاهی گوشی دوربین با ایدا

 . افتاد دستش از گوشی که شد غافلگیر

 

 دهد حالت ان به راحت که بود کرده طالیی را اَبرویش سهیال

 بی همانطور دیگری ان بود کشیده را انها از یکی تنها حاال

 را لبش روی نبوده کار در اَبرویی هیچ انگاری و بود مانده رنگ

 بینی و بیاورد بوجود را سیبیل تصور که بود کرده سیاه کمی

 .  بود کرده بزرگ گریم کمک با هم را اش

 



 .  ای قیافه چه این ، هی بهت تف-

 

 به تیزش نوک کفش با و نیاورد طاقت ایدا که خندید سیامک

 . نکرد توجهی هم سیامک های اخ به کوبید پایش

 

 مجازی فضای توی میذارم شدم کبود پای از عکس امشب-

 گیس بیان هوادارام کانون مینویسم پستم زیر رو تو اسم بعد

 .  نذارن سرت به

 

 شنید را سهیال جیغ صدای تا و انداخت او به چپکی نگاه ایدا

 را رفته راه اما گریخت انجا از کرد سیامک نثار بروبابایی

 : گفت سیامک به رو و برگشت

 

 .  کن گرم رو سهیال این سر یکم برو-

 



 .  شد سینه به دست و انداخت باال اَبرویی سیامک

 

 کنم گرم رو سرش دلقکم من مگه-

 

 سه#

 

 

 

 .  شد سینه به دست و انداخت باال اَبرویی سیامک

 

 

 .  کنم گرم رو سرش دلقکم من مگه-

 

 



 وقتی انداخت سیامک پای و سر به داری خنده نگاه آیدا

 پاشنه کفش همان با دید را سیامک شدن قرمز حال در صورت

 گریخت سِت در نیمه و نصفه اَبروهای و اش سانتی هفت بلند

 معروف قول به که عواملی و کارگردان چشم از را خودش و

 آن روی دیگر بار مبادا کرد می پنهان رفت می خرشان

 نابود هم را اَبرویش یکی آن بنشانند را او شده نفرین صندلی

 به که کارگردان همین با کارش ابتدای در قبال یکبار.کنند

 نمی نبود خودش دست اما بود کرده کار بود سختگیر شدت

 شکسته نیمه ی آینه به. کند کنترل را هایش شیطنت توانست

 . انداخت خودش به نگاهی سِت دکور جز که ای

 

 

 تر کشیده و بلند کفشش بلند های پاشنه وجود با بلندش قد

 یک نداشت سنخیتی هیچ اش مردانه گریم با اما بود شده هم

 . بود اورده وجود به را فجیح تقارن عدم

 



 

 روی که نبود بازیگرانی دسته ان از انداخت باال ای شانه

 بازیگران از یکی بود شنیده جا یه باشد حساس خیلی گریمش

 کرده لغو را قراردادش رژلبش شدن تر کمرنگ بخاطر معروف

 دوست بودنش خاکی همین برای آیدا سینما صنعت ولی بود

 و سنگین های گریم با هم بازیهایش بیشتر نصف و داشتند

 . بود اش چهره از تر متفاوت

 

 

 فرزندانش همسرو با پاریس در بود مدتی که خواهرش نیروانا

 .  گفت می هزارچهره زن او به داشت اقامت

 

 

 عوامل از یکی با او به پشت که افتاد مردی قامت به چشمش

 و  داشت ای مردانه و درشت هیکل ، کرد می صحبت صحنه



 کرده گل کنجکاویش. ندیده را او حاال تا که بود مطمئن آیدا

 . بیاید وقتش سر سهیال ترسید می طرفی از بود

 

   ضرر و جهنم-

 

 پشت به را خودش پاورچین پاورچین ، بود تر مهم کنجکاویش

 زد خنده زیر پقی و دید را او بردار فیلم که رساند دو آن سر

 اما برگردد او که ماند منتظر و کرد نثارش ای غره چشم آیدا.

 . نخورد تکان جایش از

 

 که ببیند خواست می دلش خب شد می طاقت بی داشت آیدا

 قیمتی هر به باید خواست می آیدا که چیزی و کیست او

 .  قیمتی هر به شد می براورده

 

 



 نبود کنجکاو یعنی ، نخورد تکانی او اما کرد صاف را گلویش

 خنده از بردار فیلم که ایستاده سرش پشت کسی چه ببیند

  ؟ کرده ضعف

 

 و داد رضایت عالیجناب بالخره.بود ادمی چطور دیگر این

 . گشت برنمی کاش که برگشت

 

 

 قفل عسلی چشم جفت یک در ایدا مشکی و درشت چشمان

 بگیرد جذاب های عسلی ان از را چشمش نتوانست ایدا و شد

 می خوب هم خیلی شناخت می را ها عسلی این صاحب ،

 سپرده دل و بود دیده را او بود نوجوان وقتی ها قبل شناخت

 بی بود نشده صاف کسی با دلش هم بود هنوز که هنوز بود

 وارنگ رنگ های ادم از که جورواجوری های پیشنهاد به توجه

 او و بودند زده قفل دلش به عسلی چشم جفت یک داشت

 .  کند برقرار ارتباط کسی با بود نتوانسته



 

 

 ها قبل که انتظامی نیروی سرگرد احمدی زانیار سرگرد 

 بارها را آیدا او ی واسطه به و بود خواهرش ی پرونده مسئول

 جنایی ی پرونده شدن حل با اما بود داده نجات خطر از

 نا یشان قصه و بود شده کم هم زانیار و او ارتباط خواهرش

 .  بود مانده تمام

 

 کند دراز او برای را دستش ،خواست گرفت فاصله او از کمی

 گیر بودند پخش صحنه در که های سیم از یکی به پایش که

 شی ترین نزدیک به تعادل حفظ برای را دستش و کرد

 که کرد بند بود زانیار واسپرت شیک کت قضا از که اطرافش

 . شود افتادنش مانع

 

  آیدا سرت تو خاک-



 

 .  شنید را او صدای که داد می فحش خودش به زیرلب

 

  ؟ خانوم امممم خوبین-

 

 

 خورد؟ می چرخ مدام ش سر در که بود چیزی این خانوم؟

 بود؟ نشناخته را او یعنی بود ای صیغه چه دیگر خانوم

 

 

 اخمی. ایستاد سستش کمی پاهای روی کشید باال را خودش 

 از قضیه افتاد یادش تازه که کرد اش نیمه نصفه اَبروهای ان با

 . است قرار چه

 



 شد دور زانیار از زنان جیغ و گرفت صورتش جلوی را دستش

 با ها مدت از بعد داشت دوست که نبود ای قیافه این مطمئنا.

 ی رفته باال اَبروهای به کرد سعی.شود ظاهر زانیار جلوی آن

 . نکند فکر زانیار

 

 که وشکلی سر این با سهیال داره برت زمین روی از خدا-

 .  کردی درست من واسه

 . گذاشت زانویش روی را سرش و نشست ای گوشه

 

 چهار#

 

 

 

 شد دور زانیار از زنان جیغ و گرفت صورتش جلوی را دستش

 با ها مدت از بعد داشت دوست که نبود ای قیافه این مطمئنا.



 ی رفته باال اَبروهای به کرد سعی.شود ظاهر زانیار جلوی آن

 . نکند فکر زانیار

 

 

 که وشکلی سر این با سهیال داره برت زمین روی از خدا-

 .  کردی درست من واسه

 

 

 طرفی از. گذاشت زانویش روی را سرش و نشست ای گوشه

 هم طرفی از و بود نشناخته را او زانیار که کرد می خداروشکر

 .  بود ناراحت

 

 با بهتر همون اصال یانه؟ خوشحالی بالخره ایدا مرگته چه اه-

 عمرت اخر تا که میشناختت اگه ندید تورو ضایع ی قیافه این

 .   مردی می خجالت از



 

 

 تاثیری همان است حیاتی و مهم خیلی اول دیدار دانست می

 پاک ابد تا گذاشت می مخاطبش روی اول بار برای انسان که

 . شد نمی

 

 

 به و شد بلند جایش از بود صورتش روی دستش که همانطور

 بود بهتر کرد تند پا بود گریم مخصوص که کانکسی سمت

 حال عین در و کرد می تمام را گریم تست این زودتر هرچه

 . کرد می چیکار انجا زانیار که داد می آب به سرگوشی

 

 کرم سهیال ، قاپید سریع را سرش شد کانکس وارد وقتی

 العمل عکس که بود رفته نشانه سرش سمتش به را پودری



 اورد در زبانی.شد چالش و چشم به آن اصابت مانع ایدا سریع

 . 

 

  ؟ الکیه کردی فکر آیدا میگن من به هه-

 

 گرفت جای صندلی روی تا داد می فحشش لب زیر سهیال

 .گرفت بازویش از درمانی درست نیشگون

  

 آبرو مضخرفت گریم این با. ها شکارم دستت از بد آی آی-

 .  نموند برام

 

 

 دیگر دست با و گذاشت ایدا دهان روی را دستش یک سهیال

 ولی زد می حرف خودش با تند و تند.  افتاد اَبرویش جان به



 سالن ان در روحش و داشت فیزیکی حضور انجا در فقط ایدا

 . بود عسلی چشم جفت یک گیر و شلوغ

 

 

 موهایش در سفید موی چندین کرد می تمرکز بیشتر که االن 

 . گذاشت قلبش روی دستی. بود کرده خوش جا

 

 

 او به زانیار که بودند خوانده گوشش در بس از سال اینهمه

 بعد به جایی یه از بود شده باورش هم خودش که ندارد عالقه

 پیامک او به که نداشت هم ای بهانه دیگر نشد او پیگیر دیگر

 . فشرد محکم و گرفت صندلی ی دسته به را دستش.  بزند

 

 



 فقط که زانیار شخصی ی شماره به مدام تر بچه که زمان آن

 با و زد می زنگ بود گذاشته اختیارش در ضروری مواقع برای

 و کند نزدیک او به را خودش کرد می سعی مختلف های بهانه

 هر جای که نبود بیشتر کلمه سه یا دو جوابش هم همیشه

 .  نشست اش پیشانی روی شرم عرق. گرفت می او از را بحثی

 

 .  بودی ضایع چقدر ایدا سرت تو خاک-

 

 : پرسید و شد خم صورتش روی سهیال

 

  گفتی؟ چیزی-

 

 چهره به اورد باال را صندلی سهیال وقتی و داد تکان سری ایدا

 بود شده بهتر درجه یه قبلی گریم از ، شد خیره جدیدش ی



 داشت جدید گریم که خوبی حداقل نبود خودش هم باز اما

 ! بود خودش ،دماغ دماغ که بود این

 

  شدی عالی خیلی-

 

 

 ی غره چشم که کوبید بهم را دستش گریمش از راضی سهیال

 . ببند را نیشش شد باعث ایدا

 

 

 سهیال کن پاک من صورت از رو ها وروغن رنگ این زودتر-

 .  میشم خفه دارم

 

 



 چشمش یک ایدا ، شد مشغول سریع و داد تکان سری سهیال

 زانیار سرگرد مورد در خواست می که انچه سریع و کرد باز را

 . پرسید سهیال از را بداند احمدی

 

 

 اتاقش از که این با داشت اطالع چیز همه مورد در سهیال 

 باید فقط داشت هم را سِت های پشه آمار اما خورد نمی تکان

 مشتاقی دانستنش به نکند فکر که پرسیدی می او از جوری

 ناز به دست هم آیدا و گرفت می تاقیامت را خودش وگرنه

 . نداشت تعریفی زیاد کشیدنش

 

 

 می فکر بهش که االن بود معروف حسابی کتکش به دست اما

 ولی باشد مَلس که رسید می نظر به هم سهیال خور کتک کرد

 و گفت نمی چیزی او به کام تا الم دیگر زد می هم کتکش اگر

 .  کن درستش بیا انوقت



 

 

 سیامک از هیکلیه همین. کیه جدیده اقاهه این میگم-

 ...  سرگرده که شنیدم

 

 

 و سی ی دقیقه و شود شروع سهیال موتور که بود کافی همین

 .  بریزد بیرون کلمه چند

 

 

 

 های صحنه فنی مشاور قراره زانیار اسمش ؟ دیدیش وای-

 خودش کلی که کارگردان جناب همین. باشه اکشن و پلیسی

 دامن به دست و مکافات کلی با میگیره ها بیچاره ما واسه را

  پروژه این توی کرده راضی رو سرگرد جناب شدن اون و این



 خیلی میگن ها جناییه ی دایره سرگرد.کنه همکاری ما گروه با

 .  چشمهاش لعنتی چشماش. جذابه هم خیلی. درسته کارش

 

 

 

 ازکاسه را سهیال چشم تخم موچین با خواست می دلش ایدا

 یکساعت حدود که دهد انجام کار این اهسته انقدر و اورد در

 حرف زانیارش جذاب چشمهای مورد در باشد او تا بکشد طول

 دستش حیف اما کند درویش را چشمانش و نزند بیخودی

 های میله پشت از باید احتماال  می را کار این اگر ، بود بسته

 . شد می خوشرنگ های عسلی ان گر نظاره زندان

 

 

 . نیس میگی که هم همچین حاال خب-

 بود؟ کند گیر ادم گلوی بیخ نبود حناق که دروغ



 

 

 خیلی سهیال کند رقابت سهیال با خواست نمی دلش خب

 کند مراقبت او از خواست می دلش هی ادم بود بغلی و ظریف

 می باز را دهانش وقتی. کرد نمی باز را دهانش وقتی تا البته

 . کردی می فرار فقط باید کرد

 

 پنج#

 

 

 

 کجا از را حرف همه این کوچولویی این به دختر دانست نمی

 ذکر با را رستم های خان از قسمت یه دقیقه در که اورد می

 وقتی ماجرا بدتر قسمت و کرد می تعریف برایت وقایع تمام

 می گوش حرفش به شود مطمئن که گرفت می آزمون  که بود



 خشم گرفتار که بگوید چه مانست می آدم که بود آنجا دادی

 . نشود میزه ریزه ادم این

 

 

 با دفعه صد حاال تا بودم تو جای اگه من ، دیگه نداری سلیقه-

 می بُته و گل هی صحنه سر برات که بود خواستگاره اون

 .  بود مهدکودک ام بچه االن بودم کرده عروسی فرستاد

 

 

 در که بود ادمی همین گیر ایدا دل که دانست می چه  سهیال

 ی خاطره با که شبها چه و کشید می نفس اش قدمی چند

 .  بود نرفته خواب به لبخندش

 

 

 .سابق ی ایدا همون ،شدی شد تموم بیا-



 

  

 های مژه به و برداشت را ریملش کیفش از تند و تند آیدا

 مدیر که وقتی مگر کرد نمی آرایش ،معموال کشید بلندش

 یا تلویزیونی ی برنامه در که خواست می او از هایش برنامه

 های گریم وجود با پوستش همین بخاطر کند شرکت ایونتی

 . بود نشده خراب انچنان سنگین

 

 

 آیدا که بود شده خیره آیدا زدن ریمل به تعجب با سهیال

 او از دستی تکان با گرفت او از را کردن جیم سیم مهلت

 . کرد خداحافظی

 

 



 قبلی جای به نامحسوسی نگاه رفت بیرون کانکس از یواش

 در کیفش و  آویزان اش ولوچه لب.نبود ،آنجا انداخت زانیار

 با زانیار که بداند خواست می دلش ، شد شل کمی دستش

   شناسد؟ می را او سال چندین گذشت

 

 

 فقط بود شده شناخته ایران تمام در که نبود مهم برایش

 . بشناسد را او یکنفر همان داشت دوست

 

 

 هرچی از بود گفته بهش زانیار وقتی که همان راد، آیدای را او

 خانوادگیشان باغ های چمن در ها مدت بگو من به ترسیدی

 اما کند تحریک را ترسش حس که گشت می سوسکی دنبال

 مالقات او با که شد می دیگری روز منتظر باید گویا نبودش

 . کند



 در ای مردانه و بم صدای که کشید می دنبالش را کیفش

 . برگشت صدا سمت به بود ،خودش پیچید گوشش

 

 

 خوش چندان نه کارگردان و بود ایستاده آیدا روی به رو اینبار

 کم خیلی او که دانست می بود گرفته حرف به را او اخالقشان

 ایدا گوش به آرامش صدای که بود خدایی و زند می حرف

 . بود رسیده

 

 پشیمان راه وسط اما برود سمتشان به که کرد پایی ان پا این

 اقای کارگردان که کند کج را راهش خواست می. شد

 .  زد صدایش و دید را او اسماعیلی

 

 

  آیدا-



 

 

 همیشه ، رفت اسماعیلی به نامحسوسی ی غره چشم آیدا

 دقیقا حاال ها  افتاد نمی دهانش از راد خانوم ، راد خانوم خدا

 اسم به را او کرد می گل صمیمیتش باید لحظه همین در

 جای به اصال داشت؟ بود شانس این اخر کرد می صدا کوچک

 .  کردند می صدایش شانسعلی باید ایدا

 

 

   اومدم بله-

 

 

 چشمان از چشم خوب دخترهای مثل انداخت پایین را سرش

 که شد منتظر و داد سالمی لب زیر اهسته. گرفت زانیار

 از ولی بگیرد عهده بر را کردنشان معرفی خطیر امر کارگردان



 و برد می سر به طوالنی سفر یک در ایدا شانس که جایی

 و بود خیره دو ان به ماست مثل کارگردان نبود ازش خبری

 .کند معرفی را خودش ایدا بود منتظر

 

 

 . گشود زبان بالخره و کرد جور و جمع را خودش کمی آیدا

 هستم راد آیدا-

 

 دید می را زانیار هروقت که است مریضی چه این دانست نمی

 دو تا گفت می را این هرکس به ، کرد می گم را پایش و دست

 خوش ایدای است ممکن چطور که خندید می حالش به روز

 .کند گم را پایش دست و شود وال و الل اینچنین وزبان سر

 



 صورتش به معمولی همچنان نکرد تغییری زانیار ی چهره

 چشمانش در که اشنایی برق نوع هیچ از دریغ و بود خیره

 .  بدرخشد

 

 

   میدونم-

 

 آیدا ، نکرد معرفی ایدا دلخوشی محض هم را خودش همین؟

 . دهد اشنایی کارگردان جلوی نداشت دوست

 

 کسی با بود کافی بود امده دستش کارگردان اخالق تقریبا

 سمت به انتظاراتش سیل روز چند از بعد که دادی می اشنایی

 . شد می سرازیر طرف

 

 



 که داشت انتظار ایدا از حتی یکبار امد می یادش

 گذاری سرمایه به راضی را بود برادرش مثل که شوهرخواهرش

 اش سینه به رد جواب ایدا وقتی و کند خرجش پر فیلم در

 . بود داده قرار تحریم در را ایدا سال دو تا دقیقا بود زده

 

 

 خودش معرفی برای اقدامی زانیار که دید وقتی اسماعیلی

 .  داد نشان خودی بالخره نمیدهد انجام

 

 

 پروژه این توی که هستن احمدی زانیار سرگرد جناب ایشون-

 که کنند ،کمک بدن مشاوره ما به قراره و کردن زحمت قبول

 .  بیاد نظر به تر واقعی اکشن و پلیسی های صحنه

 

 



 کرد سعی خب ولی بود برداشته مو دلش کمی ایدا چرا دروغ

 . دهد دلداری را خودش

 

 

 تو مثل و بده اشنایی خواسته نمی حتما که نشده چیزی ایدا-

 .  داشته رو خودش دالیل

 

 

 نبود حلقه از خبری انداخت، زانیار دستهای به سریعی نگاهی

 ولی داشت تعهد که بود مردان دسته ان از شاید خب ولی

 . بست می را پایش و دست حلقه

 

 شش#

 

 



 

 نبود حلقه از خبری انداخت، زانیار دستهای به سریعی نگاهی

 ولی داشت تعهد که بود مردان دسته ان از شاید خب ولی

 . بست می را پایش و دست حلقه

 

 

 طرف یک و شد دستانش به آیدا ی خیره نگاه ی متوجه زانیار

 . رفت باال نیشخندی به لبش

 

 

 هم حاال و شناخت نمی را او شد، لرزان ایدا های مشکی

 زانیار ی چهره از را چشمانش ؟ داد می تحویلش نیشخند

 .   کند ترک را جا آن داد ترجیح و گرفت

 

 



 احمدی جناب میکنید همکاری ما با اینکه از خوشحالم... اوم-

 . 

 

 

 باشد زانیار جانب از جوابی منتظر اینکه بدون گفت که را این

 جلوی سیامک که گرفت پیش را بیرون راه و داد تکان دستی

 : گفت بلندی صدای با و شد سبز راهش

 

  برسونمت؟ نیاوردی اگه آوردی؟ ماشین آیدا-

 

 گردن شانس این با وقت اسرع در باید گزید را لبش آیدا

 زانیار االن خدایا. کرد می حسابی درست صحبت یک خوردش

 من کی لندهور این بگم مثال میکنه؟ فکری چه خودش پیش

  میشه؟

 



 .  میرم آژانس با ممنون نه-

 

 ماجرا کن ول سیامک اما بخشید سرعت کمی هایش گام به

 . شد نمی بیخیال اورد نمی در را گندش قشنگ تا نبود

 

   دیگه رسونمت می بیا. میکنه صحبت قلمم لفظ چه اوه-

 

 

 اما بکوبد زمین حرص از را پایش که داشت شدیدی تمایل ایدا

 . کرد می رفتار خانمانه باید و بود انجا زانیار حیف

 

 

 .  خرُم اقای میرم خودم که گفتم-

 



 

 به که آیدا ی کشیده و بلند هیکل به و زد ای قهقهه سیامک

 اصال و شد خیره شد می دور برداری فیلم لوکشین از صورت

 . نبود کنجکاو عسلی چشم جفت یک به حواسش هم

 

 

 .  تق سر ی دختره-

 

 

 کوهی هم باز ، شد اپارتمانش وارد و چرخاند قفل در را کلید

 روی ، بود شده تلنبار اش خانه دم طرفدارانش هدایای از

 هدایا و نامه اوری جمع به شروع دقت با و ارام و نشست زمین

 همیشگی سیریش و شد باز روبرویش اپارتمان در که کرد

 از را سیریش ی کلمه که کرد فکر خودش با ایدا. شد پیدایش

 . بودند ساخته ادم همین روی



 

 

 .  کنم کمکتون بذارین نباشید خسته راد خانوم سالم به-

 

 

 دکتر قضا از که روبرویش همسایه نیما اما نداد جوابی آیدا

 . برداشت گام سمتش به بود زیبایی

 

  

 . بفرمایید شما میکنم جمع خودم نیست الزم کمک-

 

 



 جمع تند و تند را ها نامه از نیمی و نبود ماجرا کن ول نیما اما

 با آیدا که کرد دراز در ی دستگیره سمت به را دستش و کرد

 . کوبید دستش روی محکم داشت دستش در که کادوئی جعبه

 

 

  سالمتی؟ به کجا-

 

 

 داد آیدا تحویل را داد می جذابش شدت به که ی خنده نیما

 . چرخاند کاسه در را چشمش آیدا که

 

 

 . آیدا خونت توی بذارم رو ها نامه این خواستم می فقط-

 



 

 اش خانه به که دفعه هر اصال بود شدن عصبانی حال در آیدا

 دکتر اصطالح به اقای این دانست نمی بود بساط همین امد می

 و امد منتظر که بسازد را نویش یه و بکوبد که ندارد دماغی

  بود؟ ایدا رفت

 

 

 هی ؟ نداری زندگی کار شما اقا دوما راد خانوم و نه آیدا اوال-

 منم دادی پیشنهاد یه من؟ ی خونه توی بکشی سرک میخوای

 .  دیگه نکردم قبول

 

 

 . میزنی جیب به پول فیلم یه اندازه کن باور-

 

 



 زد می حدس که را دستش کادوی ی جعبه و زد لبخندی ایدا

 بکوبد نیما سر به که اورد باال را آن سریع کرد بلند باشد عطر

 .  اخر بود گزیده مار  کرد، سرش سپر را دستش زودتر او که

 

 

 باشه؟ عملی میخوره من کوفتی دماغ این کجای ؟ مگه کوری-

 بدبخت رو عده یه بیام دروغی چرا نکردم عمل وقتی جان اقا

 میگه دست اون به دستت این که تو. تو مطب بفرستم کنم

  دیگه کن ول... استغفرا...

 

 

 اپارتمان البی در که بود خواسته او از نیما پیش وقت چند

 همسایگری عالم در هم ایدا باشند داشته دوستانه صحبت

 اش بینی از چشم دکتر اقای شد متوجه که.  بود کرده قبول

 نه سبز محتویات ان از اعم چیزی کرد فکر اول گیرد نمی

 می سعی هی نامحسوس و کرده گیر دماغش روی زیبا چندان



 دستش زیر چیزی زد می دست چی هر اما بگیرد را ان کرد

 .  بود پرسیده و نیاورده طاقت اخرهم و امد نمی

 

 

  هست؟ بنده بینی روی چیزی دکتر اقای-

 

 

 و بود برداشته شومش افکار از پرده دکتر اقای که بود زمان ان

 با همانجا ایدا البته و داد را دلچسب چندان نه پیشنهاد ان

 بابت این از بود داده قرار عنایت مورد را سرش محکم کیفش

 . نداشت پشیمانی هیچ

 

 را ان و بگیرد اش بینی از عکس تا چند که بود خواسته ایدا از

 عمل را بینی این من بله که دهد قرار اش مجازی صحفه در

 .  ام کرده



 

 

 وجدان اما بدهد ایدا به هم هنگفتی پول بود حاضر قبالش در

 بزند گول خودش منفعت برای را کسی که کرد نمی قبول ایدا

 . بیاندازد طلب فرصت ادم این تیغ زیر

 

 

 روی را ها کادو و کوبید نیما صورت توی محکم را اش خانه در

 بیخ تنهایی احساس وقتی تا گذاشت اش اشپزخانه میز

 .  شود مشغول انها با چسبید را گلویش

 

 

 بود مزین سیاهی نوار به که مادربزرگش عکس به نگاهی

 تصادف از بعد که مادربزرگش برای دلش. کشید اهی و انداخت



 کرد سعی. بود تنگ بود کرده پر را انها جای را او مادرش پدر

 .  گرفت قرار عکس روبروی و بزند لبخندی

 

 

 میشه باورت. زانیار دیدم؟ امروز رو کی بزن حدس بانو مهری-

 ... برخورد هم خیلی برخورد بهم راستش نشناخت؟ منو

 

 هفت#

 

 

 موچولوه کوچولو گنجیشک یه مثل من دلم که میدونی-

 .   جذاب های عسل اون به بخشیدمش

 



 سمت به کرد می باز سرش دور از را شالش که همینطور

 ای نسکافه تا گذاشت گاز روی را کتری و رفت اشپزخانه

 .   بنوشد

 

 توی که اسمی تنها که کنم کاری یه میخوام بانو مهری-

 . میبینی حاال. بس و باشه ایدا بمونه ذهنش

 

 ازت اما کن حیا بریده گیس میگی بهم داری االن میدونم_

 باز راه در... نه زدن گول اومم راه در کنی دعا واسم که میخوام

 رو باشم من که مناسبی کیس یه که زانیار های چشم کردن

 .  کنم عمل موفق ببینه

 

 بود ترکیده اش زهره بود اینجا اگر خواهرش ، زد ای قهقهه

 حرف مادربزرگشان عکس با بود کرده گوشزد ایدا به بارها

 . نبود بردار دست ایدا اما نزند



 

 کرد می فکر تنهاییش به بود ساکت وقتی بود متنفر سکوت از

 به بیاید در تنهایی از اینکه برای صرفا خواست نمی دلش و

 کدامشان هیچ به میلی هیچ که خواستگارانش های پیشنهاد

 . کند فکر نداشت

 

 انداخت خوری ناهار میز صندلی روی را اش کت خسته زانیار

 اطراف به نگاهی. کشید مرتبش و کوتاه موهای به ای پنجه و

 می هم او دنبال به باید بود برنگشته هنوز مادرش انداخت

 .  رفت

 

 ... مادر میکنی کارهایی چه-

 

 برمی منزل به که هرشب ، افتاد راه به و زد چنگ را سوییچش

 خانه به تنهایی ی بهانه به خانوم حاج بود بساط همین گشت



 یک حداقل که کرد می مجبور زانیار و رفت می خواهرش ی

 .  ببیند را اش دخترخاله روز در وعده

 

 

 به و نداشت زحمتی اصال برایش برود مادرش دنبال به اینکه

 دیدن شامل که قسمت ان اما کرد می قبول منت ی دیده

 .  امد نمی خوش مذاقش به اصال شد می اش دخترخاله زوری

 

 

 هم برای اش دخترخاله و او که کند قبول خواست نمی مادرش

 و متین بسیار ی محجبه دختر حدیث ، بودند نشده ساخته

 دید می اش دخترخاله شکل به را او تنها زانیار اما بود زیبایی

 و مادر تلقین همهسال این از بعد حدیث دانست نمی. بس و

 نبود مهمم چندان برایش دارد حسی چه او به نسبت اش خاله

. 



 

 

 او به ی عالقه هیچ که کند ازدواج کسی با نداشت دوست

 این بیچاره حدیث که بود این بابت اش ناراحتی تنها و ندارد

 جواب خواستگارانش تک تک به و بود شده او مچل سال همه

 .  بود داده منفی

 

 

 که قدیمی ی خانه ، فشرد را زنگ و رسید اش خاله ی خانه به

 و بود دختر و مادر این دارایی تنها اش شوهرخاله فوت از بعد

 می زندگی دیگری شهر در فرزندانش و زن با که ای پسرخاله

 ماه به ماه بود گذاشته خواهرش و مادر برای را خانه این و کرد

 .  داد می مادرش به هزینه کمک مقداری فراوان مشقت با

 

 



 در نبود زانیار به شباهت بی که اش ،چهره امد در دم حدیث

 بر را زانیار جز به ای ببینده هر تحسین اش گلی گل چادر بین

 .زد تعارف انگیخت می

 

  

 .  گذاشته شام مادر تو بیارین تشریف زانیار اقا-

 

 ماشینش به و داد تکان پرسی احوال معنی به سری زانیار

 شد رو زیر اش خواستنی تیپ دیدن از حدیث دل ، زد تکیه

 های بچه سبد سر گل این چشم به که حیف صد و حیف اما

 . کشید اهی امد نمی فامیل

 صدا رو خانوم حاجیه زحمت بی خانوم حدیث نمیشم مزاحم-

 .  بریم زودتر ما بزنید

 

 



 داد تکان سری و کرد تر محکم گلویش زیر را چادرش حدیث

 می خسته اش خاله و مادر رفتار از هم خودش اوقات گاهی ،

 خیلی زانیار نبود دو این اجبار اگر شاید زانیار به برسد چه شد

 نمی خار اینچنین زانیار نظر در او و دید می را او ها تر قبل

 .  شد

 

 

 برد پناه اتاقش به خداحافظی از بعد و کرد صدا را اش خاله

 .  کرد می زندگیش حال به فکری زودتر باید

 

 

 . بود گذاشته فسنجون برات ات خاله تو نیومدی چرا مادر-

 

 



 صحبت یه که بود وقتش ، افتاد راه به و زد استارت زانیار

 مستقیم صراطی هیچ به مادرش اما بکند مادرش با اساسی

 اینکه مخصوصا.بود شده هم بدتر پدرش مرگ از بعد و نبود

 فشار تحت را او نداشت دوست زانیار و بود احوال مریض

 به انها تحمیل در سعی که های پیشنهاد از گاهی اما بگذارد

 . امد می ستوه به داشت اطرافیانش

 

 

 راهمون حدیث و من بگم بهتون باید بار هزار چند ، من مادر-

 . جداس هم از

 

 

 به گوشش توی نشینید اینقدر نکنید من بدبخت رو دختر اون

 دفعه از بینمش می دفعه هر. بل و ال زانیار که خوندن ورد

   میاد؟ خوش خدارو اخه شده تر پژمرده قبل



 

 

 رو امد نمی خوشش حرفی از همیشگی روال طبق مادرش

 . گرفت دندان به را چادرش و کرد ترش

 

 

 دارم تو و حدیث به چکار من. زنی می حرفها چه مادر-

 از اید، می بر خودتون پس از بالغید و عاقل... ماشاا  خودتون

 میام اندشت در ی خونه اون توی نمیگیره دل رفته سید وقتی

  کنی؟ کوفتش من به باید دفعه هر تو. خواهرم پیش

 

 ها امد و رفت این از مادرش قصد دقیقا دانست می زانیار

 .  نیاورد او روی به گرفت تصمیم اما چیست

 



 بیرون میاد کی کنی کارگردانیش قراره که فیلمه این راستی-

 باهات بار یه بیاد مشتاقه چقدر بچم حدیث دونی مادر؟نمی

 . رو اونجا ببینه

 

 

 ممکن غیر نبود مافوقش اصرار به اگر ، بست را چشمش زانیار

 وسط این هم دیگری دالیل البته کند قبول را کار این بود

 . نکند فکر انها به گرفت تصمیم که بودند دخیل

 

 من کاری ی حیطه به که های صحنه طراحی برای من مادر-

 . دیگس کسی کارگردان. اونجام میشه مربوط

 

 

 تا باید ، بود نکرده فرصت هنوز اما خواند می را نامه فیلم باید

 افتاد مشکی چشم دو یاد ، کرد می تمام را ان اینده روز چند



 ماجرا از قسمت ان وارد اصال خواست نمی داد تکان را سرش و

 .... شود

 

 هشت#

  

 

 

 از عظیمی خیل با و رسید برداری فیلم ی صحنه سر به

 طرفدارانش الی به ال هم مرد آن ، شد روبرو طرفدارانش

 ایجاد دلش در طرفدارانش دیدن از که شوقی بود ایستاده

 را خودش کرد سعی اما شد زهرش مرد آن حضور با بود شده

 دست در را پوسترش که دختری چند به دهد نشان خوشحال

 بزند امضا دست لرزش بدون کرد سعی و زد لبخند داشتند

 گرفت اش خنده انداخت امضایش به سرسری نگاه وقتی

 ان با که دید را هایش برنامه مدیر.بود شده وجق عجق حسابی



 خم زانو روی رسید ایدا به وقتی.میدوید سمتش به فربه هیکل

 .  گرفت نفسی و شد

 

 .  برسه برداری فیلم به باید ایدا ببخشید-

 

 

 بین از را ایدا کرد می سعی و کرد می تکرار را جمله این مدام

 ای غره چشم رسید مرد آن به وقتی بکشد بیرون طرفدارانش

 . زد غر مدام را راه باقی و کرد نثارش

 

 تحویلش بذار میگم هی میکنه؟ غلطی چه اینجا این میگم-

 بیاره سرت بالیی ترسم می وقت یه نمیذاری پلیس به بدیم

 ... اخه

 



 که اون. بردی رو سرم خدا رو تو بسه راحله ،اوف راحله-

 از هر زنه می زل وایمیسته گوشه یه فقط نداره من به کاری

 .. منی مال تو میگه هم گاهی

 

 . 

 به محکم  تپلش دستهای آن با و  داد اش بینی به چینی راحله

 کسی به محکم و شد پرتاب جلو به کمی ایدا که زد ایدا پشت

 . برخورد

 

 این که زد حدس بود کرده برخورد سنگ به انگار اش بینی

 نیما جمله از طرفدار هم کلی که سابق بینی ان دیگر بینی

 . کرد می درد که انقدر نشود داشت

 

 

 . کرد شروع درد شدت از بگیرد باال را سرش اینکه بدون



 

 

 ندیدی رو بزرگی این به من ، شد خورد نازنینم دماغ ای-

  ارزه؟ می چقدر من دماغ این میدونی ؟ جلوت

 

 

 دو به نگاهش و گرفت باال را سرش جمله این گفتن با همزمان

 داد قورت صدا و سر با را دهانش اب.  خورد گره عسلی چشم

 . گرفت فاصله وقدمی

 

 

 کی جلوی انهم امد بیرن دهانش از که بود حرفایی چه این

 دهان به دست پشت با محکم خواست می دلش...زانیار

 .نزند حرف نسنجیده تا بکوبد خودش

 



 هر اما ندهد نشان زانیار به را مبارکش روی آن داشت تصمیم

 اورد می بیرون سر وحشی خوی ان شد می برعکس دفعه

 . کن درستش بیا حاال ایدا بهت لعنت. کشید می عربده

 

 هستی چلفتی پا و دست و وحشی میکنه فکر تنها نه االن

 .  دادی بابتش پول کلی و عملیه هم دماغت بلکه

 

 ایدا ی زده وق چشمان از را نگاهش سینه به دست زانیار

 . کرد زمزمه خونسرد و گرفت

 

 خیلی حتما ولی.باشید کرده عمل رو بینیتون نمیاد نظر به-

 .  اومده در اینجوری که خورده پول

 

 



 بگوید چیزی نتوانست و بود مانده باز غار ی اندازه ایدا دهان

 دیگری راه انداخت ایدا دماغ به که دقیقی نگاهی از بعد زانیار

 . گرفت پیش را

 

 ... راحله-

 

 ان با البته که بود دویدن حال در ایدا خشم ترس از راحله

 او از متر چهار سه تنها نداشت هم پیشرفتی همچین هیکلش

 و بگیرد را اش خنده جلوی نتوانست ایدا. بود گرفته فاصله

 . شد خونینش انتقام بیخیال

 

 

 روی از روخوانی حال در و بود نشسته صندلیش روی ایدا 

 در دیگران داشت قصد که بود چیزی این البته بود نامه فیلم



 که گرفته نظر در را زانیار نامه فیلم باالی از کنند فکر موردش

 .بود چیزی یادداشت حال در سخت

 

 لذت کمال با را ان بگیرد را دفترچه ان داشت دوست چقدر اخ

 ذکور تمام مثل کند توجه او به زانیار داشت دوست.کند پرپر

 . نبود انها شبیه هم ای ذره زانیار که امان اما اطرافش

 

  آیدا-

 

 رفت رژه مخش روی که بود کارگردان االصوات انکر صدای

 در زانیار که سکانسی کردند می تمرین را سکانسی باید.

 .  داشت دخالت ان طراحی

 



 خواست می برداشت گام انها سمت به نفس به اعتماد با ایدا

 می. بگذارد نمایش به را سالش چند این های اندوخته تمام

 .دهد نشان زانیار جلوی خودی خواست

 

  

 ایدا که کشید اش وچیلی چرب موهای به دستی اسماعیلی

 میانه حمام با کارگردان این کال کند شکوفه همانجا بود نزدیک

 حال در همچنان که زانیار به نگاهش.نداشت خوبی انچنان ی

 .  ماند خیره بود برداری یادداشت

 

 

 این باید تو. هاس سکانس ترین ساده از یکی این ایدا ببین-

 . کنی پایین باال بار چندین دستت توی رو چاقو

 



 اسم من. وجودته از جزیی چاقو این بدی نشون باید واقع در

 ...  چاقو رقص گذاشتم رو سکانس این

 

 که افتاد خواهرش عروسی یاد ، زد خنده زیر پوقی همانجا ایدا

 . بود نکرده چاقو با هنرنمایی چه

 

 باغ در اسماعیلی انگار.  اخر بود ای صیغه چه چاقو با رقص

 : گفت انداخت اش کرده عرق پیشانی به چینی که نبود

 

  داشت؟ خنده حرفم کجای-

 

 : گفت جدی خیلی و گرفت باال را سرش زانیار

 

 .   کنید انتخاب سکانس این برای بهتری اسم بهتره-



 

 افتاده هزاریش دو تازه که ،اسماعیلی نوشتن به کرد شروع باز

 : گرفت زانیار سمت به را چاقویی  کرد صاف گلویی بود

 

 هم ها بچه به.بدید یاد جان ایدا به خودتون شما خدمت این-

 . کنید تمرین راحت که بذارن تنهاتون میگم

 

 

 

 نه#

  

 

 



 هم ها بچه به.بدید یاد جان ایدا به خودتون شما خدمت این-

 . کنید تمرین راحت که بذارن تنهاتون میگم

 

 

 . گذاشت فرار به پا تقریبا گفت که را این

 

 باعث زانیار جدی و خشک صدای که خندید می همچنان ایدا 

 .بیاستد راست شد

 

 

 شکل به بار چند و چندین هم ،بعد پایین باال بار چند را چاقو

 داد انجام نمایشی حرکت و کرد بسته و باز را ان مختلف ی ها

 سمت به را چاقو.جانش از دور البته خالفکارها عین درست

 . گرفت ایدا

 



 .  اصلی حرکت سر بریم تا کنید امتحان رو این-

 

 

 را ضامنش چندبار و گرفت دستش در را چاقو زده شوک ایدا

 شکل صورتش روی رفت می کم کم لبخندی ، کرد بسته و باز

 انداختش پایین باال حین در که شد چطوری نفهمید که بگیرد

 عالی بسیار شانس از و رفت رفت و شد ول دستش از چاقو

 .    زانیار بازوی به خورد صاف ایدا

 

 

  اخ-

 

 

 ، شود زدنش جیغ مانع تا گرفت دهنش جلوی را دستش ایدا

 روی که کرد دراز را دستش و کرد تند پا زانیار سمت به سریع



 چوب عین ایدا دست گرفت فاصله او اما بگذارد زانیار بازوی

 . ماند حرکت بی هوا در خشک

 

  

 بذارید خدا وای شدم شرمندتون من. زانیار اقا ببخشید وای-

 داره بده مرگم خدا ای. خون داره... داره کنم خبر رو یکی من

 .  میره ازتون خون

 

 

 هم خودش مخصوص عطر به اغشته دستمال بدش شانس از

 کند زانیار تقدیم و بیاورد در کیفش از را آن ناز با که نداشت

 یا است تمیز نبود مطمئن که داشت چروک کاغذی دستما یه

 . نه

 



 می حیثیت بی بیاورد در هم را آن شد نمی که شالش ماند می

 از قسمتی سمت به را شالش پر و رفت جلوتر کمی. شد

 و بود شده پاره چاقو تیز نوک اصابت اثر در که زانیار پیراهن

 جمع چشمانش در اشک. گرفت بود نشسته خون به که بازویی

 . بود شده

 

 

 من رو بیاره سرتون به نکرده جرات خالفکاری هیچ که بالیی-

  ؟ درسته اوردم

 

 

 تر محکم را شال پر و کشید باال صدا و سر پر را اش بینی آب

 . داد فشار او بازوی به

 



 پیراهن برعکس بود مشکی شالش رنگ بود اورده که شانسی

 زانیار.بود شده گلگون حسابی آستینش االن که زانیار روشن

 : کرد زمزمه ارام و کرد ایدا ی چسبیده بهم های مژه به نگاهی

 

 . نکنید گریه ، نشده چیزی-

 

 

 کوبید زمین به را پایش گرفت اش گریه بدتر ایدا حرف این با

 و کرده مشت را ازادش دست ساله شش ی بچه مثل درست و

 . مالید می چشمش روی

 

 

 خون داره نشده؟ چیزی میگید تازه کردم؟ چیکارتون ببینید-

 ... میاد

 



  

 و اورد باال را سرش ایدا ای لحظه ، بود کم بهم شان فاصله

 دست از را تکلم قدرت و شد قفل ها عسلی ان در چشمش

 .  داد

 

  میشم خوب ، نیست چیزی-

 

  

 جلوی شما چاقو با تمرین موقع دیگه ، بشکنه دستم الهی-

 تمرین بدترکیب اسماعیلی اون جلوی میره. بهتره نباشید من

 ایده این از بیاد دستش بخوره ها ضربه این از تا دو میکنم

 یه مثل منو که کوفتیش ی نامه فیلم اون با نده مضخرف های

 . حساسیم دختر خیلی من زانیار اقا.  میده نشون خالفکار

 

  



 بود حساس کجایش ، بزند خنده زیر پقی بود نزدیک ای لحظه

 می بعد بود کرده الش و آش را مردم پسر دستانش همین با

 . حساسم من گفت

 

 . شد خیره او به ناباور رفت باال زانیار پهن های ابرو از یکی 

 من روحیه با ها کشی چاقو این اصال حساسم خیلی اره-

 . نیست سازگار

  

 دست ،حیف گرفت جا زانیار لب ی گوشه کوچکی لبخند

 االن عقل کم ی دختره اهممم... ماچ یک وگرنه بسته پایش

 .  چیزاس این به کردن فکر وقت

 

  ؟ بیارم در اینو میخوای-

 



 با انداخت چهره به غلیظی اخمی ،زانیار زد شالش به ای اشاره

 ایدا از کمی شد باعث کار این و فشرد را زخم محل دستش

 .بود نزده خوبی چندان حرف اینکه مثل اوخ اوخ. بگیرد فاصله

  

 .  نیست الزم خانوم نه-

 

 

 اتش هایش گونه از کرد می ،حس انداخت پایین را سرش ایدا

 باز فکر بدون را اش لعنتی دهان این ،همیشه شود می بلند

 .  ریخت می بیرون که بود نبات نقل و کرد می

 

 

 .  بهش میدی نشون خوب رو خودت داری ایدا سرت تو خاک-

 

 



 پشت زده هول ایدا که ، شد دور ایدا از قدم چند زانیار

 با خانومانه چندان نه رفتار یک هم باز ، چسبید را پیراهنش

 و کرد رها پیراهنش از را دستش سریع زانیار خشمگین نگاه

 : پرسید کشید می اتش به را جانش که نگاه ان زیر از فرار برای

 

  کجا؟-

 

 🌸 🌼 

 

 نه#

  

 

 : پرسید کشید می اتش به را جانش که نگاه ان زیر از فرار برای

 



  کجا؟-

 

 کرده کنترل را خودش خیلی ، اورد می کم داشت دیگر زانیار

 قصد بازیگر خانوم اینکه مثل ، نزند فریاد سرش روی که بود

 . بردارد کچلش سر از دست نداشت

 

  بگیرم؟ اجازه باید ماشینم پیش برم میخوام-

 

 صدای سر پر های نفس صدای وقتی کرد پایی ان پا این ایدا

 : گفت و داد جراتی خودش به شنید را خشم از زانیار

 

  کنیم؟ پانسمان رو زخمتون بیمارستان بریم

 

 کرد می بازی شالش پر با که ایدا به ، داد تکان سری زانیار

 : انداخت نگاهی



 

 . سطحیه نیست الزم-

 

 میشن نگران مادرتون برین خونه پیراهن این با نمیشه خب -

 خریدی مرکز بریم هم با بدین اجازه اگه امروز تمرین از بعد ،

 .   کنم خریداری رو این جایگزین پیراهن یه واستون من جایی

 

 شد نمی باورش ، کرد خواستش در این چاشنی هم لبخندی

 زانیار که چیزی با اما باشد زده حرف قلم لفظ خوب اینقدر

 . شد اویزان اش چهره گفت

 

 .  میخرم خودم ممنون-

 

 زانیار گذاشت می اگر شد زدن حرف قلم لفظ بیخیال

 .برد نمی خوابش صبح تا برود خانه به همینجوری



 

  

 حاال کردم داغونتون زدم. برین همینجوری بذارم اگه بخدا-

 این نیست یکی ایدا مرام تو اصال نکنم؟ خسارت جبران هم

 . کارا

 

 . کرد ریز را چشمانش و برد فرو اش گونه در را زبانش زانیار

 

  مرام؟-

 

 : گفت و داد تکان هوا در را دستش زده هول ایدا

 

 مشتی داش این حس توی رفتم نقش این برای مدته یه من-

 عذاب منظورم شده اینجوری زدنم حرف همین برای ها

 ... میگیرم وجدان عذاب برید بذارم اینجوری اگه بود وجدان



 

 

 ممکن شکل ترین مظلومانه به کرد سعی کرد گرد را چشمانش

 روی نمایی مظلوم نوع این همیشه ، شود خیره زانیار به

 تقریبا کند امتحان نبود الزم بقیه روی داد می جواب خواهرش

 و پدیرفتند می منت دیده به داشت که ای خواسته هر همه

 .دادند می انجام برایش

 

 . بودند بدقلق ی ها مستثنی ان از زانیار و خواهرش اما

 

 لب زیر و انداخت مشکی گوی دو آن به خشمگینی نگاه زانیار

 : گفت

 

  میکنه؟ اینطوری همه برای-

 



 و گذاشت جلو قدمی شده راضی زانیار اینکه خیال به ایدا

 .  کوبید بهم محکم را دستانش

 

 

– تیزی این با میرم من. میکنید موافقت میدونستم ایول-

 .  میکنم تمرین چاقو منظورم اممم

 

 

 معنای به را دستش  ایدا که ، بگوید چیزی خواست زانیار

 .  امد حرف به زودتر و اورد باال ایست

 

 .  برگردین شما تا نکنم زخمی رو کسی میدم قول-

 

 



 سمت به و نکرد توجهی زانیار ، رفت چال اش گونه و خندید

 زانیار و گرفتند را او جلوی همه تقریبا راه سر رفت ماشینش

 بدهد بود جزئی ی حادثه با را فوضولیشان جواب شد مجبور

 کردند دوره را ایدا االن دانست می و نشدند قانع البته که

 اما میدانست یعنی شد پرت حواسش چطور نفهمید اصال.

 . کند باور نداشت دوست

 

 

 خانم چشم جفت دو به حواسش دبیرستانی های پسر مثل

 العمل عکس موقع به بود نتوانسته و بود شده پرت بازیگر

 .داد تکان خودش برای سری. دهد نشان

  

 بهتر باید قانونی مرد توکه اس ممنوعه محدوده اون زانیار-

 قانون اینکه مگه نره یادت میمونند ممنوعه ها ممنوعه. بدونی

 ...  کنی شکنی

 



 به چاقو.  فشرد را زخم روی و برداشت کاغذی دستمال چند

 شده ایجاد بازویش روی وعمیقی بزرگ وخراش بود تیز شدت

 . بود کرده تجربه را بدتر درد این از زانیار اما بود

  

 کمی اش تشخیص البته ، گذاشت اش چانه زیر دستی راحله

 طبق طبق زیر یا گذاشته اش چانه زیر دست که بود سخت

 . پرسید مشتاق و غبغبش

 

  اومد؟ خون خیلی-

 

 کرد پایین باال را چاقو دیگر بار و داد تکان سری مغموم ایدا

 باز و گرفت می هدف اسماعیلی سمت به را چاقو دفعه هر

 دیگر او کنند فسخ را دادش قرار ترسید می. میشد پشیمان

 .  باشد نداشته زانیار دیدن برای ای بهانه

 



 هی کنم فرو اسماعیلی چشم توی رو چاقو این خواد می دلم-

 . بچرخونم

 

 . داد ماساژ را ایدا پشت و زد ای قهقهه راحله

 🌸 🌸 

 

 ده#

 

 

 

  اخه؟ کرده گناهی چه اون- 

 

 . شد زخمی زانیار که بود اون تقصیر-

 



 شد متعجب زانیار خطاب موقع ایدا صمیمی لحن این از راحله

 و بود راحتی انسان ایدا معموال برداشت ماساژش از دست و

 همه با مرد یا باشد زن مخاطبش شخص نبود مهم برایش زیاد

 گفتن موقع صدایش قاطی که نازی اما کرد می برخورد یکسان

 . بود انداخته کار به را راحله های شاخک بود زانیار اسم

 

 ؟ اسماعیلیه تقصیر حاال کردی ناکار رو خدا بنده زدی تو-

 . زانیار میگی بهش چرا اصال

 

 به گذرایی نگاه و داد تکان هوا در دستی حوصله بی ایدا

 دلش راز از کسی ها حاال حاال نداشت دوست ، انداخت راحله

 : گفت بنابراین شود خبردار

 

 



 زانیاره اسمش خب. میکنم صدا کوچیک اسم به رو همه من-

 خیلی خدا ای. ها اوردی گیر وقت اقدس؟ کنم صداش چی

 .  ام زده خجالت

 

 را سرش ایدا و شد راحله صدای قاطی دیگری شخص صدای

 . گرفت باال

 

 ثبتش گینس کتاب توی باید میشه؟ مگه ؟ خجالت و ایدا-

  راحله؟ نه کنیم

 

 را چاقو نداشت را او ی حوصله رقمه هیچ ایدا ، بود سیامک

 . گرفت سیامک سمت به و کرد بسته و باز بار چند

 

 قطعه قطعه تا ام کشی چاقو مود روی خیلی امروز من ببین-

 .  چاک به بزن نکردم ات



 

 کج را دهانش و گرفت خودش به ای جاهالنه ژست سیامک

 . کرد

 

 بعد شن مرخص بیمارستان از کردی زخمی که اونهایی بذار-

 .  کن جیک جیک ما واس

 

 :  گفت و خندید نخودی راحله زانیار شدن وارد با

 

 .  شدن مرخص اینا-

 

 

 را دستش ، گرفت راحله گوشتی بازوی از جانانه نیشگون ایدا

 پشه مثل درست و داد تکان گمشو برو معنی به سیامک جلوی

 . کرد دک را او مزاحم ی



 

 

 تنگ دلت بعد رفتیم ما باش خانوم؟ ایدا مگه میپرونی پشه-

 با داریم داستان اونوقت زاری گریه هام پست زیر میای میشه

 . ها رسانه

 

 

 انها سمت به و شد متوقف جایش سر زانیار دید وقتی ایدا

 . گفت و کرد گم را پایش و دست برگشت

 

 تخته سر که روزیه بشه تنگ تو واسه دلم من که روز اون-

 .  میشورنم

 

 حسرت چشمان با که را سیامک و کرد تند پا زانیار سمت به

 . گرفت نادیده بود شده اش خیره بار



 

  کردم؟ پیشرفت چقدر ببینید زانیار اقا اومم-

 

 را احتیاط جانب کمی که دید را زانیار و اورد باال را دستش

 و انداخت پایین را سرش مغموم. گرفت فاصله و کرد رعایت

 و شد هول باز اخر ی لحظه کرد پایین باال بار چند را چاقو

 و اش چوبی ی دسته جای به گرفت تیزش لبه با را چاقو

 .  شد قارچ دستش

 

 دست ایدا.  اوردند هجوم سمتش به دو هر سیامک و زانیار

 با داد دستش به دستمال راحله و فشرد زخم روی را دیگرش

 را نگرانیشان از کمی کرد سعی سوخت می دستش اینکه

 . دهد کاهش

 

 . کوچیکه خراش یه نبود چیزی-



  

 :  توپید ایدا با برافروخته سیامک

 

 با اینجوری گفته بهت کی دادی؟ انجام مضخرفیه کار چه این-

  کنی؟ بازی چاقو

 

 

 در کرد می مصرف برایش سیامک که انرژی اینهمه از ایدا

 را سیامک رفتار این زانیار جلوی دانست نمی ، بود تعجب

 جوری سیامک و نبود میانشان چیزی اصال اخر کند توجیه

 که کرد شک هم ایدا خود لحظه یک که بود شده عصبانی

 . بوده میانشان چیزی نکند

 

   اسماعیلی اقای-

 



 همانطور سیامک داد، می را سیامک جواب که بود راحله

 اینقدر چرا دانست ،نمی گرفت پیش را بیرون راه برافروخته

 .  نداشت دوست را زانیار به ایدا لبخند فقط بود شده عصبانی

 

  راحله؟ بود چش این-

 

 نزدیکش زانیار که کرد حس ایدا ، انداخت باال ای شانه راحله

 . شد پا به غوغایی ایدا ذهن در کرد دراز را دستش و شد

 

 ؟ بگیره رو دستم میخواد یعنی خدا وای-

 

 بود اورده فرانسه از نیروانا که عطره اون از کمی کاش ای 

 بهم اینقدر که ام کرده بو رو ام مشت من مگه اخه..میزدما

 ؟ میشه نزدیک

  



 .  شد زانیار العمل عکس منتظر و داد قورت را دهانش اب

  

 را دستش و شد خیره زد می دو دو که ایدا چشمان به زانیار

 . گرفت را چاقو و کرد دراز

 

 تمرین. دادیم تلفات کافی ی اندازه به امروز برای کنم فکر-

 . کافیه

 

 

 عطر بوی که کشید نفس وتند تند و داد تکان سر مطیع ایدا

 می خدا. کند ذخیره اش ریه در مبادا های وقت برای زانیار

  شد می نزدیک اینچنین او به زانیار دوباره کی دانست

 

��� 

 



 یازده#

 

 

 

 تمرین. دادیم تلفات کافی ی اندازه به امروز برای کنم فکر-

 . کافیه

 

 عطر بوی که کشید نفس وتند تند و داد تکان سر مطیع ایدا

 می خدا. کند ذخیره اش ریه در مبادا های وقت برای زانیار

 .  شود نزدیک اینچنین او به زانیار دوباره کی دانست

 

 شود دور خواست زانیار تا اما داد تکان سری شده مسخ آیدا

 کرد سعی و انداخت باال اَبرویی زانیار کشید، را پیراهنش

 او سر جانانه هوار یک خواست می دلش کند کنترل را خودش

 . بود کرده درست دردسر برایش کافی ی اندازه به امروز بکشد



 

  پاساژ؟ بریم که کار از بعد مونید می اومم-

 

 که بود مشخص ، انداخت زانیار های اخم به سریعی نگاه ایدا

 به ایدا اما کند باز سر از را ایدا که گشت می حرفی دنبال او

 متعاقد به شروع تند و تند که شد نمی تسلیم ها راحتی همین

 . کرد زانیار کردن

 

 

 بنده منه خواب فکر. دادید قول خودتون احمدی جناب عه-

 پوستم وگرنه بخوابم خوب باید بازیگرم من باشید هم خدا

 خراب پوستم من بخریم لباس بریم نیاید شما اگه میشه خراب

  میاد؟ خوش خدارو اخه نمیدن کار بهم دیگه میشه

 

 



 ایدا اما کرد نثارش کولی لب زیر و شد رد کنارش از راحله

 از را بله تا و بود زده زُل زانیار صورت به مصر و نکرد توجهی

 را او خواهرش شوهر بیخود نبود قضیه کن ول گرفت نمی او

 ! که کرد نمی صدا کنه ایدا

 

 

 . کنید ول پیراهنمو لطفا خانوم باشه-

 ی اندازه به حتی این با کرد ای زده خجالت مثال ی خنده آیدا

 .  نبود زده خجالت هم سوزنی سر

 

 . ببخشید. زانیار اقا شدم ،هول سرم بر خاک وای ای-

 

 

 برعکس و زانیار اقا به احمدی از اسمش تغییر از حقیقتا زانیار

 نمی هم را دخترک عجیب اصرارهای دلیل بود تعجب در



 کوتاهش موهای به دستی و انداخت باال را اش شانه دانست

 .  کشید

 

  توش؟ انداختی منو بود دردسری چه این حاجی-

 

 

 را کار این بود ممکن غیر نبود سرمدی حاجی های اصرار اگر

 را حسن که امد می بدش او از اینقدر حاجی ،یعنی کند قبول

  نفرستاد؟ خانه دیوانه این به او جای به

 

 

 به سریع رفت بیرون او تا دوخت چشم زانیار رفتن به ایدا

 را رژش و اورد بیرون را محبوبش ریمل و رفت اینه سمت

 . کرد تمدید

 



 

 خواست می دلش شود گرفته او از زانیار با عکسی بود ممکن

 زیبا در افتاد زانیار مادر دست به عکس ان طریقی هر به اگر

 فردا که ببرد کجا را زانیار دانست می.باشد ممکن حالت ترین

 .باشد اخبار تیتر سر عکسشان

 

 

 زانیار خب اما شده بدجنس حد از بیش یکم کرد می احساس

 تمام از که  نداشت اشکالی خواست می خودش برای را

  داشت؟ کند استفاده اطرافش امکانات

 

 یه دانست می ایدا ، امد داخل و زد در به ای تقه راحله

 را راحله قلق خب اما کشد می را انتظارش حسابی بازجویی

 . بود خوبی گیر قلق کال ایدا یعنی ، دانست می

 



 داشتی؟ ؟کاری خوشگلم ی راحله جونم-

  

 .  انداخت پیشانی به اخمی راحله

 

  خودتی خر-

 

 راحله البته که رفت نشانه راحله سر سمت به را ریملش ایدا

 اش پیشانی به صاف ریمل بدهد خالی جا که نبود فرز انقدر

 . خورد

 

  ؟ وحشی کردی رم. اخ-

 

 کرد وارسی اینه در را خودش و داد گردنش و سر به قری ایدا

 داشت دوست کرد می نگاه اینه در را خودش بیشتر روزها این



 زانیار نظر به ایا پسندد می را ای قیافه مدل چه زانیار بداند

  نه؟ رسیدیا می جذاب

 

  میپیچی؟ پسره این پای و دست به اینقدر چرا-

 

 . رفت راحله به ای غره چشم و کرد نچی ایدا

 

 زانیار جناب. دارن اسم محترم اقای این چیه پسره این-

 . بشه ملکه تا خودت با کن تکرار احمدی

 

 . داد تکان هوا در دستی راحله

 

  ؟ هرچی حاال-

 



 به و گذاشت دستش روی را سرش و زد چشمکی شیطان ایدا

 کمی چشمانش داشت دوست همیشه راحله ، شد خیره راحله

 موضوع روی و داد تکان سری... اما باشد مخمور ایدا مثل

 . کرد تمرکز بحث

 

 داری؟ چیکارش دیگه بگو ایدا-

 

 🌸 🌼 

 

 دوازده#

 

 

   چیه؟ ها فوضول عاقبت نگفتن بهت کوچولو ای ای-

 



 

 . امد در ایدا جیغ که گرفت ایدا بازوی از نیشگونی راحله

 

 

 یه با برخورد طرز چه این تو دست از کبوده دستم تموم-

 .  کنی دق تا بهت نمیگم اصال اخه؟ هنرمنده

 

 

 کمی را شالش گذاشت تنها را حرصی ی راحله و گفت را این

 های صحبت از بعد و رفت اسماعیلی سمت به و کشید جلو

 .  شد منتظر و رفت ماشینش سمت به و کرد خداحافظی عادی

 

 

 سمت ان به سریع رود می ماشینش سمت به که دید را زانیار

 . ایستاد زانیار جلوی و کرد تند قدم



 

  خلوت جای یه میریم بیاید من دنبال-

 . ببیند را ایدا شیطان چشمان برق توانست نمی زانیار که البته

 

 به دستی بود غلغله شب موقع این همیشه خلوت جای ان

 باهوش خیلی زانیار چون نزند مشکوکی لبخند که کشید لبش

 .  شود دار خبر شومش نیت از بود ممکن و بود

 دوید ماشینش سمت به خوشحال ایدا و داد تکان سری زانیار

 .نشست رل پشت و

 

 که نبود دلش در دل رسیدند بزرگ خرید مرکز به وقتی تا 

 ولی مدرن چندان نه ماشین وقتی بگذارد قال را او زانیار نکند

 . پوشاند را وجودش سراسر لبخندی دید را زانیار بخور درد به

 



 مجبور ایدا و بیاید خوشش او از همینطوری زانیار شد می چه 

 نباشد؟ شومش های نقشه کردن پیاده به

 

 نمیشد محسوب شومی ی نقشه انچنان که عکس تا دو البته

 را زانیار اخالق اگر بگوید دروغ زانیار به نداشت دوست کال اما

 برمی درونش سر از پرده راحت خیلی رفت می شناخت نمی

 راحت که دخترهایی اینگونه از خوشش زانیار اما داشت

 این بود مجبور ایدا و امد نمی کنند می بیان را احساسشان

 .  کند پیاده را ها برنامه

 

  اینجاس؟-

 

 را دستش ،خوشحال داد تکان را سرش ای بامزه طرز به ایدا

 لب ی گوشه.  داد زانیار تحویل زیبایی لبخند و کوبید بهم

 .  رفت باال زانیار



 

  بریم-

 

 همیشه این و پرید پایین باال کمی ایدا ، داد تکان سری زانیار

 های کفش این در ها خانوم چطور که بود سوال زانیار برای

  راحتن؟ انقدر بلند پاشنه

 

   دارین؟ دوست رنگی چه-

 

 فرد که شوند می منتظر سوال این پرسیدن از بعد معموال

 . نبود اینگونه ایدا اما بدهد پاسخی مقابل

 

 

 رنگ اینقدر اما نشه باورتون شاید دارم دوست گلبهی من-

 و حد که دارم دوست رو قرمز نه صورتیه نه که بالتکلیفش



 یاد رو ادم بیحالیه رنگ خیلی که میگه خواهرم نداره حساب

 رنگ شما نظر به.  دارم دوسش من اما میندازه درای تب وقتی

  واستون؟ بخریم رنگی ؟همون قشنگیه

 

 . گرفت نمی هم نفس حتی بود مانده باز دهانش زانیار

 

 فک اخه نباشه شما مناسب زیاد گلبهی کنم فک ولی اره-

 چیزا این به من البته کنه دار خدشه رو ابهاتتون یکمی کنم

 میخریم واستون تر سنگین رنگ یه خب ولی ندارم اعتقادی

  چطوره؟ ابی

 

 خب زد می حرف همچنان ایدا رسیدند خرید مرکز در به

 میشد زده هیجان وقتی بود زده هیجان نبود خودش دست

 رسید نمی خفگی مرز به وقتی تا و افتاد می کار به موتورش

 .  نبود بردار دست



 

 کم و شناخت را او کسی شد متوجه زد می حرف که همزمان

 .  شد شروع ها زمزمه کم

 

  راد؟ ایدا نیست؟ بازیگره اون این عه-

 

 .  بگیریم امضا یه بریم  خوشگله چقدر خودشه چرا-

 

 بیشتر حواس تقریبا که دانست می ایدا انتظار خالف بر زانیار

 تقریبا و شد تر نزدیک ایدا به کمی ، شده جلب ایدا به مردم

 همه که االناست که دانست می گرفت قرار پشتش به متمایل

 نداشت دوست بیاورند هجوم عکس و امضا برای ایدا سمت به

 خرید برای خلوت جای یه مثال که شق کله پرحرف دختر این

 . شود اذیتی یا ببیند ای صدمه بود کرده انتخاب را

 



  بود؟ خلوتتون جای این-

 

 حواس بی مثال و زد معروف ی کوچه همان به را خودش ایدا

 : گفت

 

 بریم داره مردونه پیرهن بوتیک گفتین؟اون هان؟چیزی-

  ها؟ نمیاد شرت تی از خوشتون که احیانا ببینیم؟میگم

  

 یک خدا از گرفت پاساژ سقف سمت به را چشمانش زانیار

 . کرد طلب ای صبرجداگانه

 

 🌸 🌼 

 

 سیزده#



 

 

 

 خودش به بالخره اطرافش جوان دخترهای از یکی که دید آیدا

 . افتادن راه به نیز بقیه او سر پشت امد جلو و داد جرات

 

 

  کنید؟ امضا رو اینجا میشه راد خانوم ببخشید-

 

 

 .  بگیرید عکس یه منم با خدا رو تو راد خانوم وای-

 

 



 نزدیک هدفش به داشت برگرفت در را ایدا ی چهره لبخندی

 با اش رابطه و زانیار هویت درباره کسی که بود ها االن شد می

 و مجازی فضای به دویشان هر از عکسی شود کنجکاو او

 دورش ادم زیادی تعداد. کند پیدا راه آنالین های خبرگذاری

 هایشان درخواست تمام لبخند و حوصله با  ایدا بود شده جمع

 .داد می انجام را عکس برای

 

 به بودند ایستاده دخترا جمعیت از دورتر کمی که پسر چندین

 یا شود هول که نبود دختری اصوال ایدا. شدند نزدیک او

 ایستاده راحت خیلی بنابراین بگیرد فاصله جمع از بخواهد

 . زد تنه او به چندبار لودگی با پسرا از یکی که بود

 

 

 بار چندین وقتی اما باشد جمعیت هجوم بخاطر کرد گمان اول

 او اما رفت ای غره چشم پسر به عصبی شد تکرار کار این

 . کرد نمی رعایت را شخصی ی فاصله و نبود بردار دست



 

 

 بودی نکرده گم اینجا از گورتو میشمرم سه تا پسر اقا نگاه-

 ... سرت به بالیی

 و درشت چشمان در گستاخانه پسر

 

 : گفت و زد زل روبرویش عروسک مشکی 

 

 بزنی هم جیغ بخوای اگه صورت هر در بگیر عکستو تو خفه-

 .  میشه ابروریزی خودت برای

 

 

 سمت ان به باز جمعیت فشار اثر در که گرفت فاصله ناباور ایدا

 اما بنشیند بدنش روی که رفت می پسر دست و شد پرتاب

 . شد متوقف راه وسط



 

 

 دست و زد پیچ محکم راه پسر دست که دید را زانیار ایدا،

 . کرد خم را او فشار با و گذاشت سرپسر روی را دیگرش

 

  مرتیکه؟ کردی می چیکار داشتی-

 

 

  حسنی؟ ی چیکاره تو اصال شکوندی دستمو ، کن ول ای-

 

 

 عکس به شروع تند و تند هایشان گوشی با مردم که دید ایدا

 .کردن برداری فیلم و انداختن

 



 

 جواب در مثال که بود دوخته چشم زانیار دهان به منتظر ایدا

 مثال یا اشم کاره همه بگوید اش گرفته صدای با پسر ان

 بیخودی ذوق چه این موقعیت این در دانست نمی نامزدشم

 خب اما داشت زانیار دهان از جمالت این شنیدن برای که بود

 .  رفت جلوتر کمی زانیار صدای با نبود هم خودش دست

 

 

 نشی گم چشمام جلو از دیگه ثانیه دو تا اگه ام همونیه من-

 یه به درازی دست بفهمی تا هلفدونی ی گوشه میندازمت

 . داره عواقبی چه خانوم

 

  

 به فشار با و مستقیم را سردی اب شیلنگ کرد احساس ایدا

 به حق و خشک لحن از کمی که پسر ، گرفتند صورتش سمت



 به زانیار. داد ترجیح قرار به را فرار بود ترسیده زانیار جانب

 .اینجا بیا یعنی زدکه اشاره ایدا

 

  

 و شدن پراکنده کم کم هم مردم و کرد پرواز او سمت به ایدا

 با افتادکه راه کذایی بوتیک همان سمت به افتاده سری با ایدا

 . شد متوقف جایش در زانیار حرف

 

 

 بلند صدای با اومد پیش مسائلی همچین وقت هر بگیر یاد-

 خواست دلش هرکاری هرکی که نایست ساکت کنی اعتراض

 دل جون با شد درست برات دردسر بعدش هرچقدرم بکنه

 . کنند درازی دست حریمت به نذار اما شو روبرو باهاش

 

 



 حریمش به کسی که ماند نمی ارام هیچوقت ایدا که البته

 جا یک از نه انهم  کرد می قلم را دستشان و کند درازی دست

 .جا هفت از

 

 

 نداشت دوست خب گرفت، خود به را مظلوم های ادم ژست اما

 کم کم شود اشنا وحشیش خوی ان با زانیار االن همین از

 . شد می متوجه خودش

 

 

  نه؟ خوبه رنگش آبیه اون-

 

 . شد مغازه وارد تفاوت بی انداخت ساعتش به نگاهی زانیار

 



 بودن از اینقدر زانیار یعنی شد روانه سرش پشت مغموم ایدا 

 شمرد؟ می را ها ثانیه که بود عذاب در او با

 

 خیلی است انگیز دل خیلی که بود شنیده همه از بارها خب 

 شام انها با تنها ایدا تا بدهند را داراییشان کل بودن حاضر ها

 . بخورد

 

 

 کند جمع را اویزانش ی لوچه و لب کرد سعی و داد تکان سری

 از چیزی زانیار به هنوز او بود زود امیدی نا برای حاال حاال

 اولدروم ی همه با که ایدایی بود نداده نشان ایدا واقعی خود

 .  رنجید می زود و داشت ای شکننده روحیه بولدرمش

 

 



 در که همکارش به و زد برق چشمانش ایدا دیدن با فروشنده

 ایدا به نامحسوس مثال و زد ای تنه بود زانیار با صحبت حال

 .کرد اشاره

 

 

 بعد اما خورد جا کمی اول برگشت ایدا سمت به جوان دختر

 در اینکه مثل خب. برگرداند را رویش و گرفت باال را دماغش

 فروشنده یکی ان اگر البته نداشت طرفداری چندان مغازه این

 .گرفتی می فاکتور را

 

 

 ایدا گفت، می زانیار برای پیراهن جنس از تاب اب با دختر

 داشت چشمانش جفت در درشت دوقلب با بست می شرط

 بود وقتش. داد می قورت درسته را مظلومش زیر به سر پسر

 .  دهد نشان خودی ایدا



 

 .  ای سرمه اش یقه همونکه خواهیم می پیراهن یکی اون نه-

 

 🌸 🌸 

 

 چهارده#

 

  

 

 .  ای سرمه اش یقه همونکه خواهیم می پیراهن یکی اون نه-

 

 

 و بود تیز خیلی ، نکند نگاهی زانیار چشمان به کرد سعی

 نمی ایدا و شد می زن دو بین قدرت جنگ ی متوجه سریع



 که البته بیاید چشم به طلب قدرت زانیار چشم در خواست

 و چشم زانیارش برای که زد می زمین حتما راه دختر این پوز

 مظلومی ی ایدا درچشمش داشت دوست خب ولی نیاید ابرو

 ...دارد حمایت به نیاز که بیاید

 

  

 تیره رنگش خیلی اخه بیاد اقا به نمیکنم توصیه من رو اون-

 .  میده نشون وعبوس بسته رو صورتشون اس

 

 

 با خوبش روزهای در را خان زانیار دانست نمی بیچاره دختر

 همین ی شیفته ایدا که البته خورد نمیشود هم عسل من یک

 .  بود شده اش وجدی گند اخالق

 

  خانوم بیارید رو همون-



 

 

 ایدا ، دوختند چشم بهم کارزار در مبارز دو مثل دو هر

 سعی داشت گرفت گاز را لبش و کرد درشتش کمی را چشمش

 بود قوی خیلی هم فروشنده دختر المصب نزند پلک کرد می

 داشت کم کم ایدا چشمان بود خیره ایدا به زدن پلک بدون

 کرد بلندی ی خنده ایدا و زد پلک دختر که کرد می اشک

 .  شد میدان وپیروز

 

 نگاه بازیش دیوانه به تعجب با که را فروشنده یکی ان و زانیار

 . گرفت نادیده کردند می

 

 

  لطفا لباس-

 



 او به را زانیار سایز و برگشت پشت به خورده شکست دختر

 .  رفت پرو اتاق به زانیار و داد

 

 پرو اتاق به منتظر و کرد حساب زانیار امدن بیرون از قبل ایدا

 . شد خیره

 

 و امد بیرون بود نشسته تنش به حسابی که پیراهن با زانیار

 خدمت خوش ی فروشنده که ای کیسه در را خودش لباس

 پولش کیف و گذاشت داد دستش به ایدا دید از البته نچسب

 . کشید بیرون را

 

  کردن حساب-

 

 



 و زد نمایی دندان لبخند ایدا و انداخت ایدا به چپی نگاه زانیار

 . کرد لوس کمی را خودش

 

 

 جبران گفتم که من نکنید نگاهم چپ چپ زانیار اقا عه-

 .  میکنم خسارت

 

 

 دو هر و کرد تشکری فروشنده از ، نگفت چیزی دیگر زانیار

 .  زد صدایش زانیار ماشینش دم. گرفتند پیش را بیرون راه

 

 

  راد؟ خانم-

 



 

 . بفرمایید-

 

 

 خب اما کند صداش راد خانوم او خواست نمی دلش هیچ

 .شود صمیمی او با زودی نبود هم درست

 

 نوجوانیم تمام که را من واقعا که بپرسد او از خواست می دلش

 . نداشت را رویش حقیقتا اما نداری خاطر به بودم تو عاشق

 

 

 زیبایی هالل بلندش های مژه و انداخت پایین را چشمانش

 به مستقیم حتی زانیار دانست می ساختند صورتش روی

 می دلش بود کشیده ته انرژیش.کرد نمی نگاهم چشمانش



 دوست شود اماده فردا برای و برود اش خانه به فقط خواست

 . دهد نشان زانیار به را شخصیتش از جدیدی ی جنبه داشت

 

 

 . منزل دم تا میام دنبالتون من برید جلوتر شما-

 

 

 بزند جا راه اول همین نداشت دوست داد، تکان سری ایدا

 . شد نمی نتیجه نگران و کرد می را تالشش هرکاری برای

 

 

 رُل پشت سریعا و داد زانیار تحویل ی نیمه و نصف لبخند

 .  بود جدیدی روز فردا نشست
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 پانزده#

 

 

 

 

 گرفت را جلویش حسن ، شد اداره وارد و کرد مرتب را لباسش

 ، بود خورده چاقو که همانجایی دقیق زد بازویش به دستی و

 . شد هم در اش چهره

 

 

  چیه؟ دستت شده؟ چیزی زانیار-

 



 

 داده نظامی سالم که سربازی به و داد تکان سری کالفه زانیار

 : گفت بود

 

 

  آزاد-

 

 

 اتاقش وارد زانیار سر پشت و کشید ریشش به دستی حسن

 منتظر هم فردا تا دانست می اما دوخت چشم او به منتظر شد

 . گوید نمی او به چیزی نخواهد زانیار تا باشد

 

 

  دستت؟ شده چی داداش-



 

 

 براساس ، انداخت میزش روی های پرونده به نگاهی زانیار

 از بعد رسید می کارش به زودتر باید بودند شده چیده اولویت

 .رفت می صحنه سر باید اداری ساعت

 

  

  خورده چاقو-

 

 

 بهترین از یکی زانیار ، بود مانده باز حسابی حسن دهان

 و کرد می کار جنایی دایره در بود انتظامی نیروی ماموران

 که بود کرده حل را هایی پرونده بارها بود کشته کار حسابی

 مریض هزاران با رسید می نظر به غیرممکن کردنشان حل



 خراش دستش یکبار تنها و بود زده وکله سر باهوش روانی

 . بود برداشته

 

 اینکه باور شد نمی غافل تمریناتش از و بود فرم روی حسابی

 .  بود دشوار حسابی حسن برای باشد خورده چاقو او

 

 

 ...  یعنی نکردی؟ خبر رو ها بچه چرا زده؟ چاقو کی-

 

 

 که ،اخمی شد ولو زانیار روبروی صندلی روی و کرد مکث کمی

 جمالتش باقی گفتن از را او بود انداخته چهره به زانیار

 محسوب هم مافوقش که دوستش برای اما کرد می منصرف

 . بود نگران شد می

 



  کرد؟ فرار دستت از یعنی-

 

 

 می که پیچ سه گیر ، انداخت حسن به چپی نگاهی زانیار

 گرفتن فاکتور با را ماجرا. بس و بود حسن مصداق گفتند

 پرونده به نگاهی و کرد بازگو حسن برای پرتیش حواس

 .انداخت

 

 

 عکسش که ای چهارساله ی بچه انهم بود ربایی ادم ی پرونده

 .  شد غلیظتر اخمش. بود شده پرونده ی ضمیمه

 

 

 بازیگر خانوم رو بده انجام نتونست مجرم صدتا که کاری-

 . اورد سرت



 

 

 حسن حرفهای از نصفی و بود پرونده در سرش توجه بی زانیار

 .  بود ربایی کودک همین معطوف حواسش بقیه و شنید می را

 

 

  تو؟ جای به برم من گذاشت می حاجی اگه شد می چی ولی-

 

 

 .  زد نیشخندی و اورد باال را سرش زانیار

 

 

 اگه البته بازوت روی افتاد می زخم یه من جای به تو هیچی-

 . رفت نمی چشمت تو چاقو و اوردی می شانس



 

 

 جابه را میز روی خودکارهای و کشید باری حسرت اه حسن

 دست اما است متنفر کار این از زانیار دانست می ، کرد جا

 زیادی مافوق این اعصاب روی داشت دوست نبود خودش

 . برود راه اش جدی

 

 

 طرز از خوشم ، دیدم باری ده یه رو ایدا فیلم هر من بابا-

 هم بیچاره اون اخم مَن یه با جلوش رفتی تو. میاد بازیش

 تو ببین. میکنه ناکارت میزنه میکنه هول معلومه خب حساس

 به همینم نیستی بلد رو مخالف جنس با رفتاری اصول اصال

 .  اتاقش از بیرون کرد پرتم چرا نمیدونم اما گفتما حاجی

 

 



 ارام صدای تُن همان با بیاورد باال را سرش اینکه بدون زانیار

 : کرد زمزمه

 

  راد خانوم-

 

 

 کشید بود کرده پیدا خارش بدجور که ریشش به دستی حسن

 : گفت حواس بی و

 هان؟-

 

  

 . کرد یادداشت چیزی و کشید بیرون را اش دفترچه زانیار

 

 



 پاشو هم حاال هستن راد خانوم. کن صدا رو اسمشون درست-

 پیدا اینده ساعت چهار و بیست تا باید بچه این. کارت سر برو

 داریم زیاد کار نیست بودنش زنده به امیدی دیگه وگرنه بشه

  پاشو.

 

 

 داده سر شیون که شد می شنیده در پشت از زنی جیغ صدای

 کرد می عادت صداها این به سال اینهمه از بعد باید زانیار بود

 و زنها خصوص به نداشت را کسی ناراحتی شنیدن تحمل اما

 . ها بچه

 

 

 و زد می زجه زن. رفتند بیرون به حسن با و شد بلند جایش از

 کرد سعی و بست درد با را چشمم زانیار. بود نشسته زانو روی

 . شود مسلط خودش به



 

  خبره؟ چه سلیمانی-

 

 . داد تکان سری زانیار که کوبید زمین پا باز سلیمانی

 

 .  شده دزدیده که است بچه همون مادر خانوم این-
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 .  شده دزدیده که است بچه همون مادر خانوم این-

 

 

 شروع دستش با و شد بیشتر شیونش حرف این شنیدن با زن

 . گرفت نگاه زانیار ، کرد موهایش کشیدن به

 

 

 گزارش کالنتری به را اش بچه دزدیدن پیش ساعت شش زن

 غفلت که بوده بیرون پدرش همراه به بچه به گویا بود داده

 را بچه و کرده باز ربایان ادم برای را فرصت پدر ای لحظه

 شدن گم که داشت اصرار مادر چرا دانست نمی بودند دزدیده

 می در سر موضوع این از باید زانیار و رباییست ادم اش بچه

 ربایی ادم روی و دادند می شدن گم گزارش معموال اورد

 .بود عجیب زانیار برای این کردندو نمی پافشاری

 



 می حل بعد روز تا باید زانیار که بود ای پرونده توضیح همین

 . نداشت حسابی درست نخ سر هنوز و کرد

 

 

  کجاست؟ همسرتون خانوم-

 

 

 .غرید حرص با و کرد نگاه زانیار به اشکی چشمای با زن

 

  

 ها اتفاق این وبانی باعث که داره برش زمین روی از خدا-

 . اس ندیده خیر همون

 

 . رفت اتاقش سمت به و انداخت باال ابرویی زانیار



 

 

 ...  اتاقم بفرستید سریعا رو خانوم این همسر سلیمانی-

 

 

 ترین نزدیک به و برداشت را تلفن و نشست میزش پشت

 و بگردنند را محل آن که داد خبر حادثه وقوع محل کالنتری

 صادر ورود ی اجازه زانیار و زدند را اتاقش در کنند پرسجو

 .کرد

 

  

 شد وارد سلیمانی همراه که مرد این که زد می حدس زانیار

 شده گم ی واژه از داد می ترجیح باشد شده گم ی بچه پدر

 کودک شدن ربوده بر مبنی دلیلی که وقتی تا کند استفاده

 . بیابد



 

 

 با بود شده تُنک سرش موهای از کمی  که میانسال مرد

 و گرفت قرار زانیار جلوی صندلی روی مشهودی استرس

 . داد سالمی

 

 برامون شدنش گم تا بردید بیرون را بچه وقتی از میشه-

 . بدید توضیح

 

 .  کشید اش کرده عرق پیشانی به دستی و کرد منی من مرد

 

 لحظه یه کنه بازی پارک توی بیرون بودم برده رو بچه-

 . نیستش دیدم شد پرت حواسم

  

 .  نوشت چیزی و داد تکان سری زانیار



 

  ؟ چیه شغلتون شما-

 

 جواب تند بود کرده تعجب زانیار موقع بی سوال از که مرد

 . داد

 

 .  دارم سمساری-

 

 

 باال اَبرویی و انداخت مرد مرتب شلوار و کت به نگاهی زانیار

 .  داد

 

 



 بدون و پایین بندازه رو سرش تنهایی داشت عادت تون بچه- 

  بره؟ جایی شما

 

 

 کمال در بعد و گرفت را اش پیشانی عرق دستمالی با مرد

 دیگری طرف به را سرش زانیار ، افتاد گریه به زانیار تعجب

 رفتار نوشت اش دفترچه در و باشد راحت مرد که گرفت

 .  بچه مادر توسط پدر کردن محکوم و پدر هیستریک

 

 

 . گرفت را سلیمانی و برداشت را تلفنش

 

 

  تو بفرست رو بچه مادر-

 



 

 زانیار به زیرزیرکی نگاه و کشید صورتش به را دستمال مرد

 . نماند دور زانیار دید از ها نگاه این البته. انداخت

 

 

  بره؟ جایی سرخود که داشت عادت بچه پرسیدم سوال-

 

 

 نمیدونم ندارم سرکار بچه با زیاد سرکارم همش من اقا-

 .  نمیدونم هیچی

 

 

 حسام امیر اسمش که بچه مادر بعدش و خورد در به ای تقه

 که البته انداخت همسرش به باری شماتت نگاه و شد وارد بود



 بار اخرین که بود کسی ی متوجه بیشتر و بود عادی رفتار این

 .  بود شده گم او مراقبت تحت وبچه داشت کار و سر بچه با

 

 

 امیرحسام مادر.پرسید مادر از اینبار را سوالش دیگر بار زانیار

 : گفت و برگشت شوهرش سمت به

 

 

 بچه اخالق نمیدونی میبردی بیرون رو بچه روز هر روز هر-

  بود؟ چی

 

 

 او به لب زیر و برگشت زنش سمت به پرید مرد روی از رنگ

 : توپید

 



   شو خفه-
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 بچه اخالق نمیدونی میبردی بیرون رو بچه روز هر روز هر_

  بود؟ چی

 

 او به لب زیر و برگشت زنش سمت به پرید مرد روی از رنگ

 : توپید

 

   شو خفه-



 

 

 :  گفت و برگشت زانیار سمت به زن

 

 میترسه ریزه و کوچیکه خیلی. دزدیدن رو بچم خدا رو تو اقا-

 که مرد این کنید پیداش روخدا تو براش بمیرم ها غریبه از

 .  نداره عرضه

 

 : پرسید همشیگیش خونسردی با زانیار

 

 

 کسی که ندیده و شده گم پارک توی که میگن همسرتون-

 . ببره خودش با رو بچه

 



  دیدین؟ مشکوکی فرد شما اقا 

 

 

 زانیار اما بود نامحسوس خیلی ، داد قورت را دهانش اب مرد

 فشار که بود معلوم دید می را اش پیشانی رگ زدن نبض

 .  شده متحمل را زیادی

 

 

   ندیدم رو کسی-ک-

 

 

 شوهرش همانند هم او انداخت زن وضع و سر به نگاهی زانیار

 . بودند نو هایش لباس

 



 

 دست پشت با مرد که برد هجوم شوهرش سمت به ناگهان زن

 .  کرد بیرون را دو هر کالفه زانیار و کوبید دهانش به

 

 

 . بود جرم وقوع محل پاسگاه از خورد زنگ تلفنش

 

 

 می پارک اون به ها صبح اش بچه با هفته هر مرد قربان-

 .  شب نه دیدن رو بچه صبح هم مردم و اومده

 

 

 .  کرد خداحافظی و یادداشت را چیز همه زانیار

 



 

 مراسم این الزمه  ، داشت مراسم و بود نشسته اینه جلوی ایدا

 . نداشت ایدا خب که بود اندازه بی دقت

 

 دست بست را هایش چشم از یکی و کشید جلو را اینه کمی

 به نزدیک مستقیمی خط کرد سعی و اورد باال را لرزانش های

 این با ترسید می بود کرده حبس را ،نفسش بکشد هایش مژه

 شدن تمام با برود راهه بی به چشم خط و شود کج دستش کار

 . انداخت اش چهره به نگاهی کارش

 

 گند رسید می که خودش به بود ماهر دیگران ارایش در هرچی

 . زد می

 

  



 تو چیه این شدی مصر ی فراعنه شبیه ایدا گورت به خاک-

 . خدا رو

 

 

 کرد پاک را اش ساعته یک تالش حاصل و برداشت دستمالی

 و برداشت را تمرینش چاقوی کرد بسنده ناچیز ریمل همان به

 داد انجام نمایشی حرکات آن با بار چند خانه از خروج از قبل

 رخش به را مهارتش و کند گیر غافل را زانیار خواست می

 . گرفت می فاکتور اش وزیلی زخم دست از اگر البته. بکشد

 

 

 

 افتاد ای نامه پاکت به نگاهش که ببند را اش خانه در خواست

 باشد طرفدارانش های نامه از یکی باید که کرد فکر خودش با

 ، گذاشته درش پشت و شده آن ی متوجه تازه نگهبان که



 نامه در و بگذرد طرفدارانش مهربانی از تفاوت بی نیامد دلش

 .کرد نمی کاش ای که کرد باز را

 

  

 ایدا که بود ای ساده عروسی کارت بود ازاری بی ظاهر به نامه

 خانه سر طرفدارانش از یکی کرد فکر گشود را ان در لبخند با

  دید را خودش اسم اینکه تا کرده دعوت را او و رفته بخت ی

 لبانش از لبخند. آیدا مجنون شد نوشته هم داماد اسم جای به

 . انداخت اشغالی در را کارت خونسرد خیلی اما رفت

 

 

 برداری فیلم تمام سر که بود مردی همان کار دانست می

 . گفت نمی چیزی هیچوقت و بود حاضر هایش

 

 



 می قرار تاثیر تحت کمی بود پیش سال چند ی ایدا اگر شاید

 به سایه و باشد داشته خبر کارش همه از کسی اینکه گرفت

 افراط بود شده متوجه بعدها اما بزند اش زندگی کار از سایه

 .  باشد عشق چیز ان اینکه وال بود مرض موجب هرچیزی در
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 نگهبان از رفت البی سمت به کرد شل را کیفش ی دسته

 انهم را رانندگی توانایی کند خبر برایش آژانسی که خواست



 در که همانطور نداشت کذایی عروسی کارت آن دیدن از بعد

 می پایین به همراهش دختری که دید را نیما بود منتظر البی

 .  نداشت اصال را رقم یک این حوصله برگرداند را رویش. امد

 

 

  میاد؟ در گفتی تو که اونجوری دماغم نظرت به جون نیما-

 

 

 نداشت البی در انهم را آیدا دیدن انتظار بود معلوم که نیما

 : گفت و برگشت دخترک سمت به بدخلق

 

 

 درست ماغی ده یه تو ماغ شصت او از من کن خداروشکر برو-

 . اس حاشیه اش بقیه دیگه کردم

 



 

 روی به هم اصال افتاد راه دنبالش به کنان کر و هر دختر

 کرده توهین دماغش به دکترش االن همین که نیاورد مبارکش

 .داشت چکار نیما شخصی اپارتمان در مریض ،اصال

 

 چه ازای در دانست می دقیقا. داد تکان سری و کرد نچی نچ

 منزجر کرده عمل را بیچاره دختر دماغ عوضی ی نیما این

 خانه کردن عوض فکر به باید شاید برگرداند بیشتر را رویش

 .افتاد می اش

 

  

 .. اومدن ماشین خانوم-

 

 



 رفت برداری فیلم محل سمت به و کرد تشکری نگهبان از

 همین برای بیاید صحنه سر جلسه این در زانیار نبود ،مطمئن

 های عکس دیدن با را خودش و نداشت رسیدن برای ای عجله

 را او سریع سهیال رسید وقتی کرد مشغول هایش زاده خواهر

 برداشت اولین امروز شد گریمش مشغول و نشاند صندلی روی

 . بود اماده تقریبا ایدا و گرفتند می را فیلم از

 

 

 مهارت و داد می نشان خودی که بود هم زانیار داشت دوست

 انطوری همیشه خب اما کشید می رخ به را بازیگریش های

 .  خواستیم می که شد نمی

 

 

 اید می گریم کانکس سمت به کنان هن و هن که دید را راحله

 که اندامی الغر مرد بود مجتبی اقا شوهرش هم سرش پشت

 می تداعی را فنجان و فیل گرفت می قرار راحله کنار وقتی



 انچه هر و سینما عاشق  راحله و بود راحله عاشق اما کردند

 و داشت قصابی شد می مربوط فیلم و بازیگری به که

 مدیر همچنان که داشت اصرار راحله اما بود خوب وضعیتشان

 کشید صورتش به دیگری ی ماله سهیال. بماند ایدا های برنامه

 . زد خنده زیر پقی و

 

  اومدن هاردی و لورل-

 

 سهیال  به ای غره چشم و چرخاند کاسه در را چشمانش ایدا

 . رفت خندید می همچنان که

 

 

 . اند داشتنی دوست هم خیلی. ادب بی زهرمار-

 

 



 که مجتبی اقا با گرمی واحوالپرسی سالم و شد بلند جایش از

 کرد گرفت نمی احوالپرسی هنگام راحله صورت از را نگاهش

 بی ی راحله به نسبت مجتبی اقا غش و غل بی های ،عاشقانه

 های توجهی بی از طرفی از و داشت دوست خیلی را تفاوت

 . گرفت می حرصش راحله

 

 

  هستین؟ راحله مواظب خانوم ایدا-

 

 

 به ابرو و چشم با هی که راحله دست و زد مهربانی لبخند ایدا

 . فشرد را برو یعنی که داد می اشاره مجتبی اقا

 

 



 برید نیست کمترم نباشه خواهرم مثل جون راحله حتما بله-

 .  خدا امان به

 

 

 راحله از داد تکان را اش افتاده زیر به سر مجتبی اقا

 به گویا و داد سرسری را جوابش راحله که کرد خداحافظی

 از ایدا گاهی کرد تعریف به شروع که کردن وصلش برق

 تا شد می عصبانی همسرش عشق به راحله توجهی بی اینهمه

 .  داد نمی را جوابش مدت یه

 

 

  ؟ کردی چیکار رو پلیسه اقا این ایدا میگم-

 

 



 دست از چون اما بود ایدا ی عالقه مورد بحث این که البته

 ی رابطه که دانست می نداد را جوابش بود ناراحت راحله

 و مجتبی اقا وقتی اما ندارد ربطی هیچ او به شوهرش و راحله

 شد می عصبانی دید می را راحله های محلی بی و هایش توجه

  . 

 

 

 و برد اش روسری به را دستش سهیال و شد وارد سیامک

 صندلی روی را سرش توجه به ایدا کرد تنطیمش سریع

 .  بود بسته را چشمانش و بود گذاشته ارایشی

 

 ... خانوم ایدا شد عرض سالم-

 



 دیگر سهیال که دانست می کند باز را چشمش اینکه بدون ایدا

 و شد بلند صندلی روی از همین ،برای نیست دنیا این در

 . کرد باز را چشمش

 

  تو؟ میای وقتی نگی...یاا یه-

 

 

 داشت خنده حرفش کجای دانست نمی ،ایدا خندید سیامک

 قاه قاه بود کرده باز متر شش را دهانش اینگونه سیامک که

 . خندید می

 

 

  ایدا؟ دلنشینی اینقدر میخوری چی صبحها-
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 نوزده#

 

  

 

  ایدا؟ دلنشینی اینقدر میخوری چی صبحها-

 

 

 : گفت سیامک حرف تایید به راحله

 

 

 .  بخوریش تونی نمی هم عسل مَن یه با بگه همونو-

 

 



 شد بلند جایش از حوصله بی و داد تکان هوا در را دستش ایدا

 . کرد مرور ذهنش در را هایش دیالوگ و

 

 

 .  کارتون پی برید-

 

 

 ایدا که جوری گرفت قرار ایدا روبروی جدی سیامک اینبار

 ایدا از گردن سرو یک قدش ، بگیرد باال را سرش شد مجبور

 چشمان بود بلندتر شد می محسوب قدبلند زنان جز که

 که امد می یادش داشت جذابی دار زاویه صورت و روشن

 به مدام و بودند فتوژنیکش ی چهره همین عاشق ها کارگردان

 . ند کرد می اضافه خان سیامک خودشیفتگی حجم

 

 



 .  شم رد میخوام ببینم اونور برو-

 

 

 . کرد سد را راهش هم باز کرد نچی سیامک

 

 

 قربان دلش در سیامک شد باعث و کوبید زمین را پایش ایدا

 در که بود دختری ترین بامزه ایدا نظرش به برود اش صدقه

 بیشتر بار هر شد می باعث هاش تفاوتی بی و بود دیده عمرش

 او که بود چشمانش در حاضر شیطنت همین اصال شود جذبش

 .  بود کرده دسترس قابل غیر و داشتنی دوست را

 

 

  گرفته؟ بازیت اوردی گیر وقت چیه سیامک عه-

 



 

 با حتی که ایدا ی چهره به و زد کشی دختر لبخند سیامک

 . شد خیره داشت را خودش جذابیت هم پسرانه گریم این

 

 

  بخوریم؟ دوستانه چای یه ببینمت برداری فیلم از بعد میتونم-

 

 

 دوستانه مالقات و چای به نسبت خوبی حس چندان ایدا

 . گفت داری کش نچ و انداخت باال را سرش بنابراین نداشت

 

 

 ایدا که بکشد را ایدا های لپ که برد جلو را دستش سیامک

 :  توپید او به و داد خالی جا



 

 

 خودت به حواست. کردم می نصفت دو میخورد من به دستت-

   باشه

 

 

 به گرفت پیش را بیرون راه و رفت او به ای جانانه ی غره چشم

 . نکرد توجهی هم سیامک های میبینمت

 

 

 .  سیامک اقا  ببینی منو خواب تو مگه تو-

 

 



 دستیار به و کشید عمیقی نفس امد بیرو که کانکس از

 پولیورش جیب از را چاقویش حاضرم من که گفت کارگردان

 بلند ورزشی پولیور یه نقشش برای مانتو جای به اورد بیرون

 چاقویش با و نشست ای گوشه همانجا. بودند کرده تنش

 .  شد مشغول

 

 

 ایدا امد می صحنه سمت به اهسته که دید را زانیار دور ان از

 را زانیار شدن نزدیک وقتی و نشست جایش سر صاف کمی

 ان از خبری صبح از که ای خنده با و شد بلند جایش از دید

 .کرد استقبال او از نبود

 

  

 که درد شد؟ بهتر ؟دستتون چطوره حالتون زانیار اقا سالم-

  ؟ شدین زخمی که نشد متوجه کسی اممم کسی ؟ ندارید



 

 

 به بندی نیم لبخند و اورد باال توقف معنی به را دستش زاینار

 حرف نفس یک در ای العاده خارق توانایی دختر این زد ایدا

 .  داشت زدن

 

 

 بدم جواب و سوالهاتونر همه باشه قرار ، راد خانوم سالم-

 .  دارن کار باهاتون گویا و میکشه طول

 

 

 دستیار و برگشت داد می اشاره زانیار که سمتی به ایدا

 زانیار به لبخندی ، بود خودکشی حال در که دید را کارگردان

 و ابد تا پا سر همینطور بماند زانیار پیش خواست می دلش. زد

 می انها از خستگی که های چشم و روشن های عسلی ان به



 خودش به نسبت هم مهری میانه آن در جایی و بزند زل بارید

  یعنی؟ بود زیادی ی خواسته. بیاید بوجود ها عسلی ان در

 

 

 بود رسیده ان وقت گفت لب زیر ای اجازه با و داد تکان سری

 مهارت تمام باید بود امده زانیار که حاال دهد نشان خودی که

 همه که بود امیدوار البته کشید می رخ به را بازیگریش های

 .  نشود ضایع و برود پیش مرادش وفق بر چی
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 بقیه و ،کارگردان صدابردار ، بردار ،فیلم بود اماده چی همه

 ایدا. کنند ثبت را ایدا افرینی نقش تا بودند حاضر عوامل

 برایش دنیا ی همه که هایی لحظه ، بود لحظه این عاشق

 تا که جانش بی کاراکتر به و بیافریند نقش او تا شد می متوقف

 در را او و کند زنده را داشت جان بود کاغذ روی تنها موقع آن

 . بگذارد دید معرض

 

 

 منتظر و بود کرده پر را وجودش سراسر ناپذیری وصف هیجان

 چشمش ی ازگوشه کند شروع که بود کارگردان ی اشاره

 بود شده خیره صحنه به دقت با که انداخت زانیار به نگاهی

 یک در خواست می دلش. کرد پایین باال دستش در را چاقو.

 ادم ابدا اسماعیلی که دانست می. بکند را قضیه قال برداشت

 کرد می کباب را طرف تندش انتقادهای با و نبود رحمی دل

 را خودش اینکه یا بدهد دستش آتو خواست نمی بنابراین

 .  کند خراب



 

 

   اول برداشت.حرکت دوربین، ، صدا-

 را بود شده ان دچار ناگهان که استرسی از کمی کرد سعی آیدا

 داد تکیه دیوار به قید بی و کرد شل کمی را هایش شانه بکاهد

 خواهر نقش که بازیگران از یکی به و اورد بیرون چاقویش

 .  گفت را دیالوگش کرد می بازی را کوچکترش

 

 

 بود اسماعیلی منتظر کرده ایفا را نقشش چطور دانست نمی

 قبولی قابل بازی حداقل کرد می فکر ، کند اعالم را نظرش که

 . باطل خیال زهی اما شده تمام صحنه این برداشت و داشته

 

 

  آیدا-



 

 

 ایدا های شانه که گفت حرص با را ایدا انچنان اسماعیلی

 بدی ی گره. نماند دور زانیار چشم از این و پرید باال ناخوداگاه

 استرس بیشتر ایدا شد باعث این و خورد اش پیشانی به

 . بگیرد

 

 

 اینقدر نیست هماهنگ گفتنت دیالوگ با چاقوت حرکت-

 در اب از ماشینی ها دیالوگ که کردی تمرکز چاقو با کار روی

 .  میان

 

 

 نیشخندی کرد می بازی را کوچکترش خواهر نقش که نادیا

 می گوش اسماعیلی های توبیخ به لذت با و داد تحویلش



 که بود شنیده هایش صنفی هم از بود همین همیشه نادیا.داد

 دست به متعدد ها زنی اب زیر با هم را مکمل نقش همین

 از کمی لبش ی گوشه نامحسوس لبخند دیدن با.بود اورده

 . داد دست از را بود وخاص عام ی شهره که نفسش به اعتماد

 

 

   دوم برداشت-

 

 

 اما شود متمرکز دیالوگش روی بیشتر کرد سعی اینبار ایدا

 هم خودش دید از بود کرده افول کمی نفسش به اعتماد چون

 .  نیامد بدست خوبی برداشت

 

 



 کوفتی چاقوی اون روی از کل به رو تمرکزت که نگفتم ایدا-

 .   بردار

 

 

 

 شده مرگش چه دانست نمی ، انداخت پایین را سرش ایدا

 موقع که بود کرده تمرین اینه روبروی را صحنه این بارها

 که دانست می پس بیاید بیرون سربلند همیشه مثل برداشت

 نگاه. نیست اش کاهلی همش سر پشت های خرابکاری دلیل

 . انداخت اش خورده گره ابروهای و زانیار به یواشکی

 

 

 .  من های خرابکاری دیدن از شده خسته حتما-

 

 



 گرفت را ایدا پیشانی روی نشسته های عرق و دوید سهیال

 . کرد ترمیم را گریمش وکمی

 

 

 خجالت حد این به عمرش در شد می منفجر داشت سرش

 بازی به را چاقو و ایستاد رق و شق جایش در. بود نکشیده

 .  گرفت

 

 

 : گفت و برگشت عوامل و کاگردان سمت به ناز با نادیا

 

 

 یکم هم جون ایدا کنم؟ امتحان بار یه من اسماعیلی اقا-

 .  کنه ریلکس

 



 

 خوب تو یعنی ، بود مرگ معنای به بازیگر یک برای جمله این

 نقش این میتونم تر راحت خیلی من و نمیای بر کارت پس از

 . بشه داده فرصت بهم اگه کنم ایفا رو

 

 

 زیادی ی شده لمینت های دندان از را این توانست می ایدا

 بیرون را دوتاییش و سی هر... ماشاا که نادیا سرامیکی و سفید

 .  بفهمد بود انداخته

 

 

 غرورش کرد می احساس ، بود شدن متالشی حال در مغزش

 زانیار به نگاهی شده دار خدشه صحنه عوامل تمامی جلوی

  ؟ کرد می چه را ،او بود شده بلند جاییش از که انداخت

 



 چی همه اما بدهد زانیار به را خوبش بازی پز خواست می مثال

 .  بود شده خراب

 

 

 :  گفت رودربایستی بی و داد تکان هوا در دستی اسماعیلی

 

 

 . خانم نادیا میشکنن هات ناخون نکرده الزم-

 

 

 از اصال کند خوب را ایدا بد حال نتوانست باز هم حرفش این

 چه امد می بدش زد می موج ان در تحقیر که ای جمله هر

 .  دیگری به خطاب چه و باش خودش به خطاب

 



 

 اینکه برای تالشش و دید می را ایدا های شانه لرزش زانیار

 بلند جماعت زن سر روی بیخودی که صدایی از ، بیاستد صاف

 پشت ارام خیلی و گرفت فاصله جایش از امد می بدش شود

 . گرفت قرار اسماعیلی سر
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 اینکه برای تالشش و دید می را ایدا های شانه لرزش زانیار

 بلند جماعت زن سر روی بیخودی که صدایی از ، بیاستد صاف



 پشت ارام خیلی و گرفت فاصله جایش از امد می بدش شود

 . گرفت قرار اسماعیلی سر

 

 

 

 برای رو سکانس یه نیستن بلد بعد میگیرن پول تومن خدا-

 .  بعدی برداشت برین اقا ، بیارن در خوب دهم بار

 

 

 بازی نظرش از ایندفعه ، شد خیره دوربین در همانجا از زانیار

 نه چاقو با تکنیکش لحاظ از ،نه نداشت مشکلی هیچ ایدا

 این در و بود سختگیر زیادی اسماعیلی گویا اما هایش دیالوگ

 هم باز همانجا از گرفت می دیده نا را خوبی این به بازی بین

 .  کرد بنا را ایدا سرکوب بساط

 



 

 ...   رو شورش دیگه ایدا-

 

 

 ادم اینهمه چشم جلوی که نداشت را این تحمل دیگر زانیار

 اسماعیلی ی شانه روی کند ضایع را ایدا بخواهد  اسماعیلی

 بپرد ناگهانی حرکت این از اسماعیلی ی شانه شد باعث که زد

 و افتاد زانیار به چشمش که بگوید چیزی تا برگشت عقب به

 .  ماسید دهانش در حرف

 

 . بدید استراحت بازیگراتون به یکم بهتره-

 

 

 نیست پیشنهاد یه این که دانستند می اسماعیلی و زانیار هم

 . غرید هایش دندان بین از اسماعیلی بنابراین



 

 

   استراحت-

 

 

 می دلش ، نداشتند حرکت نای پاهایش بود مانده همانجا ایدا

 پتو زیر و بدود یکسر اش خانه تا برداری فیلم سر از خواست

 سراسر که خجالتی حس این تمام که بریزد اشک انقدر یش

 .ببرد خود با و بشورد بود گرفته فرا را وجودش

 

 

 خواست نمی حرف دلش اید می سمتش به زانیار که دید می 

 اما ببلعد را او کند باز دهان زمین جوری یک خواست می فقط

 زلزله اینبار و نداشت زلزله در جز به قابلیت این از زمین خب

 .  زمین در نه و بود وجودش عمق در



 

 

 راد؟ خانم خوبه حالتون-

 

  

 خواست نمی دلش گرفت چشم زانیار و لرزید ایدا پایین لب

 برق که ،دختری باشد دختر این گریه شاهد وقت یه که

 روشن را ذهنش های تاریکی شب چندین چشمانش شیطنت

 . بود کرده

 

  

 . نیست خوب اصال حالمم. م ایدا راد؟ خانوم میگین بهم چرا-

 

  



 حرف اینهمه بعد انهم کند لوس را خودش کمی داشت حق

 . نداشت حق اسماعیلی از شنیدن

 

 

 بهت چاقو با که های تکنیک ، بود خوب کارت که من نظر از-

 ایراد اسماعیلی اقای از نمیخواهم میدادی انجام کامل رو گفتم

 .  گیرن سخت خورده یه کنم فکر اما بگیرم

 

 

 نشسته قاشق عین درست پلکید می اطراف همان که نادیا

 .  وسط پرید

 

 

 میشه دادید؟ ایدا نشون رو چاقو با های حرکت اون شما وای-

 . میکنم خواهش خیلی ، بدید نشون منم به



 

 

  

 موج نادیا صدای در که خرکی عشوه اینهمه از دماغش ایدا

 .  گرفت سمتش به را چاقو و شد جمع زد می

 

 

 نشون من به فقط زانیار اقا نخیر. ندارم اعصاب من زودتر برو-

 پس کنی بازی رو صحنه این هیچوقت تو نیست قرار داد

 .  بگیری یاد نداره دلیلی

 

 

 اما داد می کف از اختیار اینگونه زانیار جلوی نباید که البته

 زانیار لب ی گوشه که  لبخندی نیمچه نبود خودش دست



 نکند سرزنش را خودش چندان شد باعث کرد می خودنمایی

 .  داده کف از اختیار که

 

 

 استفاده ی نحوه اموزش برای پیشنهادی زانیار دید وقتی نادیا

 چشم که دید ایدا. رفت گرفت را راهش دهد نمی چاقو از

 دلش در و نشد کشیده نادیا دنبال به دیگر مردان مثل زانیار

 . کرد ذوق

 .  من برم حیات و حجب او قربون الهی-

 

 

 .  انداخت باال ابرویی و اورد باال را سرش زانیار

 

 

  گفتین؟ چیزی-



 

 

 زده وق های چشم با و کوبید لبش روی را دستش محکم ایدا

 ادا را اش جمله بلند که کرد می خدا ،خدا داد تکان را سرش

 . باشد نکرده

 

  

  کنید؟ تمرین بار یه من روبروی دارین دوست-

 

 

 شد خیره برش و دور به و گرفت گاز را لبش زده خجالت ایدا

 . بود جایی به حواسش هرکس

 

 



 بود کرده بامزه حسابی را اش چهره و بود گرفته گر اش گونه

 گرفته قرار روبرویش زانیار که حاال اما نبود خجالت اهل اصوال

 زانیار داشت دوست طرفی از. فهمید می را خجالت معنی بود

 بهتر چیزی چه و باشد داشته بودن او با برای بیشتری ی بهانه

 . بازیگریش تمرین از

 

 

 🌸 🌸 

 

 دو_بیست#

 

 

 

 



 شد خیره برش و دور به و گرفت گاز را لبش زده خجالت ایدا

 . بود جایی به حواسش هرکس

 

 بود کرده بامزه حسابی را اش چهره و بود گرفته گر اش گونه

 گرفته قرار روبرویش زانیار که حاال اما نبود خجالت اهل اصوال

 زانیار داشت دوست طرفی از. فهمید می را خجالت معنی بود

 بهتر چیزی چه و باشد داشته بودن او با برای بیشتری ی بهانه

 . بازیگریش تمرین از

 

 

 دیالوگ گفتن به شروع و زد لبخند و گرفت دستش را چاقو

 سیامک و رفت نمی کنار لبش روی از لبخند مدت تمام و کرد

 اش سوییچ ایدا لبخند دیدن با بود ایستاده دور مدت تمام که

 اینکه از قبل را فیلمبرداری ی صحنه و فشرد مشتش در را

 ایدا که بود امده سرش خیر کرد ترک بشود اش متوجه کسی

 جایش گویا که کند تشویق اش برداری فیلم اول روز برای را



 شد دور انجا از و فشرد گاز روی را پایش بود شده پر زودتر

 نداشت دوست امد می ایدا سراغ به برداری فیلم بعد همان

 از دانست می سهمش خودش نظر از که انچه واردی تازه هیچ

 . بقاپد او

 

 

 شدم؟ بهتر نظرتون به-

 

  

 جای حواسش اما زانیار ، شد خیره زانیار به چشم زیر از

 . بود دیگری

 

 جلوی کرد می بازی پایش جلوی های ریزه سنگ با مغموم ایدا

 کرد می فکر همش داد می دست از را نفسش به اعتماد زانیار

 گریم این کند فرق هست که اینی با باشد دیگری جور باید که



 شکست بیشتر او که بود داده هم دست به دست هم پسرانه

 . بگذرد راحتی به اش چهره های زیبایی از و کند نفسی

 

 

  خانوم؟ گفتین؟ایدا چیزی-

 

 

 ملیح لبخند به را ان کرد سعی و زد پهنی و پت لبخند ایدا

 نیشش توانست نمی کرد می کاری هر اما دهد تغییر کوچیکی

 .  کند جمع را

 

 

 .  ببند رو نیشت ایدا بگیری درد-

 



 

 خانوم ایدا را او و داشت گیری چشم پیشرفت سرگرد جناب

 یه باید و گرفته درجه ترفیع کرد می حس ایدا. زد می صدا

 همینطور زانیار. بود خوشحال که بس از دهد شام را عده

 دید ایدا. زد صدا بلند را ایدا اسماعیلی که بود جواب منتظر

 . گرفت فاصله قدمی و خورد گره هم در هم باز زانیار ابروی که

 

 

  لعنت معرکه خرمگس بر ای-

 چیزی هم زانیار و گفته ارام که بود مطمئن دیگر را این

 به را دستش و زد زانیار به نمایی دندان لبخند است نشنیده

 .  گذاشت سرش کنار احترام معنی

 

 رو صحنه این برداشت اولین با دیگه اینبار میدم قول قربان-

 .  کنم تموم



 

 

 . شد دور انجا از گرفت بازی به را زانیار لب لبخندی نیمچه

 

 

 

 درست کرد برداری فیلم را صحنه بیشتری جدیت با اینبار ایدا

 را سکانس اول برداشت در بود داده قول زانیار به که همانطور

 نادیده را اسماعیلی شد تمام هم ایدا روز ان کار کردند جمع

 روانه دنبالش به هم راحله برداشت گام زانیار سمت به و گرفت

 برای را ابروهایش و انداخت سرش پشت به نگاهی نیم شد

 بود وقت خیلی انتنش راحله اما نیا یعنی که انداخت باال راحله

 ها پراندن ابرو این از ایدا منظور که گرفت نمی و بود خراب که

 .  چیست

 



 

 به حواسش که زانیار سمت به راحله نیامدن از امید نا ایدا

 متوجه را زانیار تا کرد صاف گلویی و رفت بود جمع اش گوشی

 . کند حضورش ی

 

 

 رقص" ی صحنه ، کردین کمک من به خیلی زانیار اقا-

 .  اومده در خوب خیلی ".چاقو

 

 

 سرش باید ،االن شد خیره زانیار گرم چشمان به و زد لبخندی

 هم ملیحی لبخند شد می جواب منتظر و انداخت می پایین را

 بود زده زل زانیار چشمان در خب اما کرد می ژستش چاشنی

 .  زد نمی هم پلک و

 



 

 اینهمه انداخت باال اَبرویی متعجب و گرفت باال را سرش زانیار

 و داد تکان سری بود هضم قابل غیر برایش کمی خیرگی

 . کشید کوتاهش موهای به دستی

 

 

 یاد کامل شما تا کردم می فکر داشتید استعداد خودتون شما-

 .  بشن بیمارستان راهی چندنفر بگیرین

 

 

 البته که زد ای مردانه ی قهقهه و انداخت عقب را سرش ایدا

 مانع که کوبید دهانش روی محکم را دستش و شد متوجه زود

 خواهرش شوهر شود اش خنده وحشتناک صدای رفتن بیرون

 یواش تمرین که بود گفته او به بارها داشت را برادرش حکم که

 خیره زانیار متعجب چشمان به...  اما بگیرد جدی را خندیدن



 شوک از کمی و دهد سامان و سر را اوضاع کرد سعی و شد

 . بکاهد اش خنده

 

 🌸 🌸 

 

 سه_بیست#

 

 

 

 البته که زد ای مردانه ی قهقهه و انداخت عقب را سرش ایدا

 مانع که کوبید دهانش روی محکم را دستش و شد متوجه زود

 خواهرش شوهر شود اش خنده وحشتناک صدای رفتن بیرون

 یواش تمرین که بود گفته او به بارها داشت را برادرش حکم که

 خیره زانیار متعجب چشمان به...  اما بگیرد جدی را خندیدن



 شوک از کمی و دهد سامان و سر را اوضاع کرد سعی و شد

 . بکاهد اش خنده

 

 

 حرکت بقیه امیدوارم. یادگرفتم زود که بود خوب استادم-

 زانیار اقا دونید می اصال ، بگیرم یاد همینطوری رو اکشن های

 شدم بزرگتر که یکم بشم پلیس داشتم دوست بچگی از من

 ام دیگه شغل کلی شدن پلیس از غیر به دارم دوست دیدم

 .  شدم بازیگر که بود این کنم امتحان

 

 

 بگیرد حرف به را زانیار هم که گشت می راهی دنبال داشت

 خانه تا را او که کند مجاب را زانیار که کند پیدا راهی هم

 . بود همین نیاوردنش ماشین دالیل از یکی اصال کند همراهی

 



 

 مثل شخصی با انهم نیست جوابگو هیچوقت رندی دانست می

 چشمش جلوی باید بالخره نداشت هم دیگری راه اما زانیار

  نه؟ یا بود می

 

 

 ...  بریم زودتر باید ایدا-

 

 

 ی ادامه زانیار که بود منتظر و نکرد ای توجه راحله حرف به

 .  خورد بهم معادالتش متاسفانه که بگیرد را صحبت

 

 

 . کشید حرف زبونش از مقاش با باید اوف-



 

 

 بودند ایستاده سِت از بیرون که جمعیتی سمت به نگاهی

 ترسیده. گرفت را چشمش سریع و دید را مرد ان و انداخت

 و گرفت را نگاهش رد راحله شد خیره راحله به و برگشت

 . کشید هینی

 

 

  میکنه؟ چیکار اینجا این هیع-

 

 

 بود نگفته راحله پیش چیزی عروسی کارت قضیه از ایدا تازه

 دانست می او که روزی حال به وای ترسید می اینگونه او و

 .  کرد می استخدام بادیگارد برایش حتما

 



 

  ایدا ازش ترسم می-

 

 

 بودند ان ی خیره هردویشان که سمتی به کنجکاو زانیار

 راحله.  ندید دیگری چیز ایدا طرفدارای از غیر به و برگشت

 به شروع تاب اب با و گرفت دست در سخن رشته خوشبختانه

 . کرد تعریف

 

 

 دست ایدا طرفدارهای اصطالح به این از یکی ، سرگرد جناب-

 هر ای تو میریم که ای صحنه هر سر نمیداره بر  سرش از

 زل ایدا به خیره همش و نمیگه هیچی میاد دنبالمون شهری

 .  میزنه

 



 

 :گفت ارام و پرید راحله حرف وسط ایدا

 

  

 .  نشی نگران که نگفتم تو به من ، میگه چیزایی یه چرا-

 

 

 او بود منتظر و شد خیره زانیار به و کشید بلندی هین راحله

 .  بکند کاری

 

 

 ... خونه برم تنهایی ترسم می نیاوردم ماشین همین بخاطر-

 

  



 چیزی که بدهد رساندنش برای پیشنهادی زانیار بود منتظر

 را حرکاتش و برگشته مرد سمت به ایستاده همانطور و نگفت

 یک به ثابت و خورد نمی تکانی هیچ مرد. بود گرفته نظر زیر

 . بود شده خیره بود ایدا که نقطه

 

 .  ایدا رسونمت می من-

 

 چیزی زانیار که کرد دعا دعا و زد راحله پهلوی به محکم

 صدایش به حال عین در کرد گشاد را ،چشمانش باشد نشنیده

 . برگشت راحله سمت به و داد لرزشی

 تنهایی نیست هم شوهرت ، ترسم می من راحله وای-

  من؟ ی خونه تا بریم چطوری

 

 

 : گفت ایدا به رو و کرد جیبش در را دستش زانیار



 

 

  رسونمت می-

 

 

 لحن داشت دلش در ، شد باران ستاره ایدا ذهن تاریک اسمان

 راحله برای دستی تنها و کرد می تحلیل را زانیار صمیمی

 به و پارک را ماشینش که نشد سیامک ی متوجه و داد تکان

 .  کرد تند پا سمتش

 

 

 مشام به را زانیار هوای و گرفت جای زانیار ماشین در سریع

 .  کشید

 

 



 : گفت راحله به رو بود رسیده دیر هم باز که سیامک

 

 

 می سرگرد جناب پای و پر به اینقدر چرا شده چش ایدا-

  پلکه؟

 

 

 .  .نداد جوابی و انداخت باال ای شانه راحله

 

�� 

 

 چهار_بیست#

 

 



 

 : گفت راحله به رو بود رسیده دیر هم باز که سیامک

 

 

 می سرگرد جناب پای و پر به اینقدر چرا شده چش ایدا-

  پلکه؟

 

 

 .  نداد جوابی و انداخت باال ای شانه راحله

 

 

 

 حکم برایش ماشین ،این انداخت ماشین فضای به نگاهی آیدا

 تر نزدیک ارزوهایش به قدم یک را او که داشت را روانی تخت



 فرمان به دستش یک. بود نشسته کنارش که ،ارزویی کرد می

 . بود داده تکیه در به را دیگری بود

 

 

 حاکم ماشین در که ارامشی تا نزند حرفی کرد می سعی ایدا

 بیاید حرافی دختر زانیار نظر در نداشت دوست نخورد بهم بود

 . باشد زانیار بحث کننده شروع اینبار داشت دوست

 این انداخت بود کرده سکوت عجیب که ایدا به نگاهی زانیار

 به داشت توقع کرد می غافلگیرش کارهایش با همیشه دختر

 و کند صحبت به شروع گرفتند جای ماشین در اینکه محض

 بود نشده خبری اما بریزد دایره روی را مزاحمش این بم و زیر

 در را قضیه توی و ته که کرد می تحریک را او اش پلیسی شم.

 . بیاورد

 

 



 وحشت و رعب باعث که چیزی هر بود همینطور بچگی از

 سوسک چیز ان چه کرد می نابود بن و بیخ از را بود دیگران

 بزرگی ادم چه و ترساند می را همسایه دختر که بود کوچکی

 .  کرد می تهدید را سینما ی ستاره زندگی که بود

 

 

  شدید؟ حضورش ی متوجه حاال تا کی از-

 

 

 

 و بود امده در اب از درست ،معادالتش زد کوچکی لبخند ایدا

 ارفاق با البته کند کنجکاو خودش باره در را زانیار بود توانسته

 . ایدا تا بود کنجکاو مرد ان مورد در بیشتر زانیار! 

 

 



 هر که میدونم اما نیست یادم دقیق میشه مدتی یه راستش-

 چیزی قبال. بود اونم چرخوندم می چشم طرفدارام توی وقت

 ...  اما گفت نمی

 

 

 گرفت شدت اخمش شد متوجه زانیار و لرزید خودش به

 .  بلرزاند را سرزمینش زنان بدن و تن کسی اینکه از بود متنفر.

 

 

 .  خانوم ایدا باشید راحت من با میتونید-

 

 

 را صحبت و انداخت کوتاهش و مرتب های ناخن به نگاهی ایدا

 : گرفت سر از

 



 

 نزدیکم که میشنوم رو صداش میکنم گیر طرفدارا بین وقتی-

 ...  میگه... میگه و شده

 

 

 پایین را اش شیشه کمی و کرده معذب را او که فهمید زانیار

 از لرزید می پایینش لب ، چرخید ایدا سمت به ارام و کشید

 انقدر بترسد حد این تا چیزی از که بود بعید جسور ایدای

 لطیفش جنس گاهی زانیار که داشت محکمی و شاد شخصیت

 کامال دستش که جایی تا داد فشار را فرمان. برد می یاد از را

 .  شد سفید

 

 

 



 دنبال دیگر اینبار داد ادامه محکم و گرفت باال را سرش ایدا

 این خواست می فقط کند جلب را زانیار ی توجه که نبود این

 میان در کسی با را بود گرفته اش نادیده ها مدت که ترسی

 یک بلیط سریعا او بگوید خواهرش به اگر دانست می بگذارد

 دیگر و کند می رزرو برایش را فرانسه به برگشت بدون طرفه

 راحله و بماند تنها و برگردد ایران به ایدا که دهد نمی اجازه

 می در کاری شلوغ و کرد می اضافه هایش ترس به بدتر هم

 متنفر ان از ایدا که چیزی کنی استخدام بادیگارد باید که اورد

 .  بود

 

 

 پرت و چرت این از منی حق میدونم چه و منی مال تو میگه-

 نمیدونم رو اسمش داره روانی بیماری میکنم فکر که من. ها

 برام پیش وقت چند همین دچاره یکیشون به مطمئنم اما

 . بود فرستاده عروسی کارت

 



 

 کرد می نگاه را بیرون که ایدا به و انداخت باال را ابرویش زانیار

  ؟ بود ای صیغه چه دیگر عروسی کارت ، انداخت نگاهی

 

 

  خودش؟ کی؟ عروسی کارت-

 

 : کرد زمزمه خیال بی و داد تکان سری ایدا

 

 

 خودش و من عروسی کارت اره-

 

   



 فشار گاز روی را پایش و گفت مرد به ناسزایی لب زیر زانیار

 بچه مثل درست و کوبید هم به را دستش زده ذوق ایدا.داد

 . بود قرار چه از موضوع اصال رفت یادش ساله دو های

 

 : گفت و برگشت زانیار سمت به داشت پرواز حس

 

  یوهوووو برید تندتر تند سرگرد جناب ایول-

 

 

🌸 🌸 

 

 پنج_بیست#

 

 



 

 بود شده غافلگیر بازم ، برگشت ایدا سمت به تعجب با زانیار

 خیلی اما بماند حال همان در ها حاال حاال ایدا کرد می فکر

 جیغ که بود مانده کم و بود شده زده ذوق ها بچه مثل زود

 . بگیر سبقت که بزند

 

 

 کرد زدن زنگ به شروع اش گوشی که زد کوچکی لبخند

 . کرد برقرار را ارتباط و گذاشت گوشش داخل را هندزفری

 زانیار های صحبت به و گرفت ارام جایش سر کنجکاو ایدا

 .زد می حرف مادرش با گویا سپرد گوش

 

  

 کی نمیدونم من خاله؟ ی خونه رفتی شدی پا باز تو مادرمن-

 .  بهتون گفتم رو نظرم که من برمیداری تالشات این از دست



 

 

 می فرو جوگندمیش موهای میان دست و جوید می را لبش

 .  گذاشت می فرمان روی را ان دوباره و کرد

 

 

 ...  دنبالتون میام بدم انجام اونو دارم کاری یه من باشه-

 

 

 او سمت به سریع و انداخت زانیار به چشمی زیر نگاه ایدا

 .  شد روشن موتورش و برگشت

 

 



 منتظر مادرم شدم مزاحمتون من زانیار اقا شد بد خیلی وای-

 می خودم نبود اقاهه اون بخاطر اگه بخدا ببخشی گذاشتین

 ی شماره میخوایین ام زده خجالت خیلی خدا وای خونه اومدم

 اصال یا ؟ هان ؟ کنم عذرخواهی بگیرم تماس من بدید رو مادر

 ...  تا کنید پیاده رو من همینجا

 

 

 حرفش بقیه ایدا شد باعث که انداخت ایدا به چپی نگاه زانیار

 ناگهانی انفجارهای این از همیشه بگیرد ارام باز و بخورد را

 می گند اینگونه کند کنترل را خودش توانست نمی و داشت

 . زد

 

  

 که میکنه درک و خالمه ی خونه نیست معطل جایی مادرم-

 .  نباشید نگران شما کشیده طول االن تا کارم من



 

 

 مادر به را خودش کمی خواست می شد اویزان اش لوچه و لب

 اول همان از اصال رفت خطا به تیرش حیف کند نزدیک زانیار

 گیریش نشانه زیاد و چید می گیالس البالو چشمانش هم

 از یکی اگه خانوم ایدا باش مودب کمی اهم...تف ای نبود خوب

 ؟ چی بره در زبونت از زانیار جلوی حرفها این

 

  

 نشد بدل و رد میانشان حرفی هیچ خانه به رسیدن تا دیگر

 حرف به را زانیار تا بگوید چیزی خواست نمی دلش هم ایدا

 . بود کافی برایش میکشید نفس کنارش در که همین بگیرد

 



 از چیزی چرا تو بپرسد که امد می زبانش نوک تا گاهی

 فراموش را من چرا نداری؟؟اصال بخاطر من های نوجوانی

 . بودم تو عاشق را ام نوجوانی تمام که کردی؟منی

 

 

 اشنایی است بهتر که زد می نهیب خودش به هربار اما

 نظر در زمان ان حتما بماند گذشته در همینطور قبلیشان

 فراموش را او زودی این به زانیار که نبوده مهمی فرد زانیار

 . بود کرده

 

 

 به ،نگاهی کرد پارک طبقه بیست اپارتمان روبروی زانیار

 ماشین از ایدا گذراند نظر از را پیر نگهبان و انداخت اطراف

 کمال در که کند تشکر و شود خم خواست و شد پیاده

 . شد پیاده هم زانیار تعجبش



 

 

 . میرم خودم زانیار اقا ممنون-

 

 

 که کرد ایدا کمر حائل را دستش و داد تکان سری تنها زانیار

 . بیفت راه نباشه حرف یعنی

 

 

 و انداخت اطراف به نگاهی گنجید نمی خودش پوست در ایدا

 به شد مطمئن طرفدارانش حاضر همیشه های دوربین نبود از

 می دلش که قبل برخالف افتاد راه اپارتمان البی سمت

 اینبار شود پخش مجازی فضای در زانیار با عکسش خواست

 .  کند درست دردسر زانیار برای که نداشت ای عالقه هیچ

 



 

 اپارتمان از یکی سمت به و ایستاد جایش سر ای لحظه زانیار

 و انداخت نگاهی مسیر همان به ایدا ، برگشت اطراف های

 سمت به را او و گرفت را زانیار استین ،ناخوداگاه ندید چیزی

 زانیار استین زود و کرده چکار شد متوجه بعد که کشید البی

 ساختمان ی پنجره به باز و داد تکان سری زانیار. کرد ول را

 ولی ایستاده پرده پشت کسی که کرد حس شد خیره روبرو

 بنابراین خاموش هم اپارتمان ان های چراغ و بود ضخیم پرده

 راجب ایدا ی خانه  نگهبان با باید نشد دستگیرش خاصی چیز

 که نگهبان و ایستاد ایدا به رو کرد می اساسی صحبت مرد آن

 .  گرفت نادیده را بود شده خیره انها کارهای به دقت با

 

 

 .  نکنید باز رو طرفدارا های نامه مدت یه میخوام ازتون-

 

 



 مثل حتما کرد نمی کنترل را خودش اگر و داد جلو را لبش ایدا

 و گرفت دستش را شالش پر کوبید می زمین را پایش ها بچه

 : پرسید و نیاورد طاقت هم اخر کرد بازی ان با کمی

 

 

 نامه اون میکشن زحمت من برای چقدر میدونید چرا؟ اخه-

 توجه بی بهشون من فرستن می رو خوشگل کارتهای و ها

  ؟ نظرتون به نیست انصافی بی باشم

 

 

 را درونش های ستاره انگار که ایدا چشمان به نگاهی زانیار

 پایین سریعا را سرش انداخت بودند کرده خاموش یهویی

 .  فرستاد لعنتی خودش به انداخت

 

 



 های ی نامه به چشمتون ها نامه اون البالی که اینه از بهتر-

 نامه ی همه تونه نمی که هم نگهبان این بیفته مرد اون بیخود

 بعد تا بدید انجام رو کار این فعال کنه تفکیک بشینه رو ها

 .  بشید خالص شرش از کل به که کنیم چکار ببینم

 

 

🌸 🌸 

 

 شش_بیست#

 

 

 

 

 های ی نامه به چشمتون ها نامه اون البالی که اینه از بهتر-

 نامه ی همه تونه نمی که هم نگهبان این بیفته مرد اون بیخود



 بعد تا بدید انجام رو کار این فعال کنه تفکیک بشینه رو ها

 .  بشید خالص شرش از کل به که کنیم چکار ببینم

 

 

 شد بیخیال که شما بخاطر فقط بگوید که امد ایدا زبان نوک تا

 تشکر  دیگر بار زانیار از کرد اکتفا سری دادن تکان به تنها و

 یه بالخره باشیم خدمت در بیاید که نزد هم تعارف و کرد

 بگوید را این اگر دانست می مسائل این از و بخورید چایی

 داد تکان سری نگهبان برای کرد نمی هم نگاهش زانیار دیگر

 .  رفت اسانسور سمت به و

 

 

 های نامه دیگر که کرد مجاب را نگهبان اینکه از بعد زانیار

 و شد ماشینش سوار نبرد ایدا ی خانه دم را طرفداران ارسالی

 اش دخترخاله با او ازدواج کمپینگ که مادرش تا افتاد راه به

 . ببرد خانه به را شد نمی بیخیال را



 

 می خشک بود انداخته انها روی که ی حوله با را موهایش ایدا

 روی تلفنش داد می گوش تابه در مرغ تخم ولز جلز به و کرد

 .  نبود دنیا این در او رفت می گیر پیغام

 

 

 برند این واسه بیای باید امروز هست یادت هیچ خانوم ایدا-

 وقت سر که کردن تاکید خیلی ؟ بشی مدل روسری و شال

 هم خودت گفتن ها؟ کردی می چیکار نداشتی منو اگه تو بیای

 . کنن گریم خودشون راحت که باشی نداشته ارایشی

 

 

 حوصله بی پیچید می اش خانه فضای در که بود راحله صدای

 که رفت می دستش.  کرد خاموش را گاز و کرد دراز را دستش



 راه میانه که کند ریلکس کمی تا برود اش بینی سمت به

 . داشت نگهش

 

 

  خانوم ایدا داده قرار تو توی چندشه چیز هرچی خدا-

 

  

 مجازی فضای در کمی گذاشت روبرویش را مرغش تخم

 . چرخید

 

 

 از یکی نبود خبری که بهتر انداخت باال ای ،شانه نبود خبری

 عمومی اکران پایان تا نباید که بود این فیلمش در بازی شرایط

 به چیزی صریحا البته شد می ای عاشقانه ی رابطه وارد فیلم

 که شد می متوجه حرفهایشان خالل از اما بودند نگفته او



 همان رفت می انتظار او از چیزی چه و است قرار چه از قضیه

 در هم با را زانیار و او عکس کسی و نگرفت اش نقشه که بهتر

 .  نکرد منتشر مجازی فضای

 

 

 می که رنگی پر رژ زدن به و پوشید را اش ساده عبایی مانتوی

 را گرانش افتابی عینک کرد بسنده شود می پاک انهم دانست

 به برداری عکس استودیوی سمت به و گذاشت چشمش روی

 با و کند رعایت هم احتیاط جانب که نداشت حوصله افتاد راه

 عهدی به خواست ،نمی رفت می ماشینش با همان برود اژانس

 . دهد نشان ضعف نقطه

 

 

 بزرگی افتابی عینک با ماشینش دودی نسبت به های شیشه

 بتواند راحتی به شدن شناخته بدون که شد باعث بود زده که

  بزرگ عینک ان با البته کند طی را استودیو طوالنی مسیر



 باال ای شانه ارزید می هم باز اما بود شده خرمگس شبیه کمی

 تند پا استودیو سمت به سریع و شد پیاده ماشینش از انداخت

 . کرد

 

 

 لبخندی و بود پارک خیابان ی گوشه که دید را راحله پراید

 کرده فراهم را شرایط قبل از راحله اینکه از نشست لبش روی

 . بود خوشحال بجنباند را فکش بیخودی او نبود الزم دیگر و

 

 

 لبخندی کرد سعی و شد استودیو تاریک نسبت به فضای وارد

 ایدا امد جلو و دید را او سریع راحله بچسباند لبهایش به

 صحبت استودیو مسئول و عکاس با مودبانه داد تکان سری

 . کرد

 



 

 برخالف بود نشسته سالن ی گوشه شلوار و کت با جوانی مرد 

 صورت روی و بود شیطان شدت به چشمانش اش رسمی تیپ

 نگاهش انداخت باال ابرویی ایدا. چرخید می ایدا ارایش بدون

 .  گرفت او از را

 

 

  دیگه؟ کیه این-

 

💐 

 

 هفت_بیست#

 

 



   

  دیگه؟ کیه این-

 

 

 پشت را دستش و داد ایدا تحویل نخودی ی خنده راحله

 سمت به و بلند قدم دو را الغر ایدای تقریبا گرفت کمرش

 .  کرد هدایت بودند کرده جلوس اولیاحضرت که صندلی

 

 

 داریم ؟چرا شدی ؟خل راحله میکنی همچین چرا وا عه-

  اون؟ سمت میریم

 

 

 روی را دستش باز و گرفت نفسی بود افتاده هن هن به راحله

 . داد هل را او گذاشت کمرش



 

 

 براش قراره که شالی و روسری برند صاحب گذاره سرمایه-

 .  میکنه نگاهت داره ساعته دو کن احوالپرسی برو کنی تبلیغ

 

 

 درست بود شده شل که شالش و برداشت تقال از دست ایدا

 خود به بالخره مرد. داد سالم و رسید مرد قدمی چند به ، کرد

 .  گرفت کتش ی لبه به دستی و شد بلند جایش از و داد تکانی

 

 

  ---برند ارشد مدیر هستم سیفی آرمان-

 

 



 نمی کاری هر اما دهد کش کمی را لبخندش کرد سعی ایدا

 نگاهش. امد می دریده و پروا بی های نگاه از بدش توانست

 که طوری بود گردش در چشمانش و ایدا های لب روی مدام

 .  شد پشیمان هم لب رژ نیمچه همان زدن از کامال ایدا

 

 

  هستم راد ایدا-

 

 

 هیزش چشمای او دیدن از واقعا چون خوشبختم نگفت

 ارایشگری که کند باز دهان خواست می ،ارمان نبود خوشحال

 ایدا از و انداخت وسط را خودش بود اورده خودش همراه که

 او به تندی ی غره چشم بگیرد جای صندلی روی که خواست

 چشمان شیطنت از که بود مدتی نشست جایش سر و رفت

 مدل انتخاب برای که ای جلسه توی و بود امده خوشش ایدا

 بیشتر خیلی اینکه با بود داده پیشنهاد را ایدا بودند گذاشته



 بودند گرفته نظر در تبلیغات ی بودجه عنوان به که چیزی از

 . ارزید می او دیدن به اما بود شده خرجشان

 

 

 را بود ان انتهای در شکستگی اثر در باریکی خط که ابرویش

 ارایشگرش صندلی روی که ایدا ی بسته چشمان به و خاراند

 نداشت ارایش زیاد ایدا اینکه از شد خیره بود کرده ریلکس

 بود شده خسته زیاد روغن و رنگ دیدن از حقیقتا بود راضی

 های کرم تند و تند که ارایشگر روبه و شد بلند جایش از

 : گفت کرد می ادغام هم با را مختلف

 

 

  باشه سنشون خور در و سبک خیلی ارایششون دارم دوست-

 

  



 بود ایستاده سرش روی که او وبه کرد باز را چشمش یک ایدا

 او به حتما ترسید نمی راحله های نیشگون از اگر شد خیره

 .  عمو بیاد باد کنار بکش گفت می

 

 

 برای ایدا ابروی میان کوچک اخم کرد می خیال که ارمان

 . کرد خودش توجیه در سعی است ارایشش بودن الیت

 

 

 ما تبلیغاتی هدف چون باشه سبک ارایش میگم این بخاطر-

 سال پنج و بیست از کمتر به که جوانیه و نوجوان دخترهای

 . دارن

 

 



 اطفاری ادا و مودی ادم اصال شد می کالفه داشت دیگر ایدا

 خفگی احساس که بود سنگین انقدر ارمان های نگاه اما نبود

 زانیار شده که هم یکبار برای داشت دوست چقدر کرد می

 اما شود خیره اش چهره اعضای به  موشکافی با همینگونه

 همان. کجا ارمان امثال های نگاه جنس و کجا زانیار نگاه جنس

 کرد سعی و اورد پایین را بود باال که( پلک) اش کرکره یه

 . بگیرد نادیده را ارمان

 

  

 را اش روسری رختکن در شد تمام ارایشش اینکه از بعد

 به اش روسری بستن طرز راجب مدام هم ارمان و پوشید

 . میداد دستور اش منشی

 

 خیره کرد می نگاه ایدا به حسرت با که راحله به نگاهی ایدا

 . کرد زمزمه گوشش زیر ارام خیلی و شد

 



 

 سفارش داشتی دوست را ها شال و روسری این از هرکدوم-

 .  من مهمون بده

 

 

 بود شدهه اگاه او رضایت از که ایدا و زد نمکی لبخند راحله

 لحظه همان در درست بدش بخت از که داد تحویلش چشمکی

 صورت ی خیره همیشه مثل گرفت قرار راحله پشت ارمان

 بسیار ایدا شانس که انجایی از و شد بود شده زیباتر که ایدا

 را بود راحله  مخاطبش که چشمکی رفت می سفر به ناوقت

 . دید

 

 

  دید؟ یعنی شدم بدبخت.سرم تو خاک وای-

 



 

 می دلش کرد پشت ارمان به سریع و گرفت گاز را لبش

 سفت را اش روسری ی گره توانست می که انجا تا خواست

 .  فکر بی اینقدر هم دختر کند خفه را وخودش کند

 

 

  میزنه؟ قاپ هوا تو رو چشمک این دونستم می کجا از اخه-
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 هشت_بیست#

 

 



 

  دید؟ یعنی شدم بدبخت.سرم تو خاک وای-

 

 

 می دلش کرد پشت ارمان به سریع و گرفت گاز را لبش

 سفت را اش روسری ی گره توانست می که انجا تا خواست

 .  فکر بی اینقدر هم دختر کند خفه را وخودش کند

 

 

  میزنه؟ قاپ هوا تو رو چشمک این دونستم می کجا از اخه-

 

 

 به چشمش اصال کرد می سعی و بود گرفتن ژست حال در

 های ژست بخاطر هایش شانه و گردن تمام نیفتد ارمان

 و داد رضایت بالخره ارمان که بودند گرفته درد مختلف



 میخورد اب و بود نشسته صندلی روی. کردند اعالم استراحتی

 . شنید را ارمان منشی و ارایشگر پچ پچ صدای که

 

 

 چهره نیست معلوم زیاد عکس توی اینکه با ؟ خودشه اینکه-

   خودشه اما اش

 نمی در سر حرفش از کرد کج را سرش ایدا ، زد ایدا به اشاره

  بود؟ او با منظورش اورد

 

 

 : گفت و کشید باری حسرت اه منشی اینبار

 

 



 پول خر این از باشه؟حتما چیکاره اقاهه این میکنی فکر-

 شانسه چی همه اصال هس ام قیافه خوش چه اوه اوه. هاس

 .  خواهر

 

 

 نزدیک را گوشی و رساند او به را خودش کنان هن و هن راحله

 . کند فرو چشمش در بود

 

 

  اوردی؟ سر راحله چته اوه-

 

 

 فشار و گذاشت ایدا ی شانه روی را دستش حرف بدون راحله

 .  کند نگاه گوشی های عکس به شد مجبور کار این با داد

 



 

  خدا وای. زانیاریم و من که این-

 

 

 که کرد می را فکرش باید ، بود دیشب به مربوط ها عکس

 دست به گوشی نفر چند است ممکن اش خانه دم همیشه

 در را ان خوبی ی سوژه کردن پیدا محض به تا و باشند اماده

 .  بذارند اشتراک به مجازی فضای

 

 

 ایستاده هم روبروی زانیار و ایدا که بود طوری عکس از یکی

 نوع چه از دقیقا دانست نمی ایدا کردند می نگاه بهم و بودند

 واضح اینچنین ها عکس شب در که کردند استتفاده دوربینی

 .  زد تشر خودش به. امده در

 



 

  اخه؟ دوربینه مدل به کردن فکر وقت االن-

 

 

 مشکل نداشت مشکلی و بود ساده عکس یک که عکس این

 بود کشیده را زانیار پیراهن ایدا که بود عکس یکی ان بزرگ

 اغوش در را ایدا زانیار انگار که بود طوری عکس ی زاویه.

 دوست نبود درست چیزی همچین که صورتی در بود گرفته

 در سرشان که افرادی ی همه صورت در را همین داشت

 . بزند فریاد پاییدن می را او هم زیرکی زیر و بود گوشیشان

 

 

 برای لباس دنبال پاساژ در که روزی از هایی عکس هم بقیه

 راحله دوم گوشی و بودند گذاشته اشتراک به بودند زانیار



 که انداخت ارمان به نگاهی. افتاد نمی زدن زنگ از ای لحظه

 . زد فریاد تقریبا بلند صدای با و داد تکان برایش سری

 

 

 . اه بره کنیم جمع بگیرید رو ها عکس زودتر-

 

 

 این اصال کند رفتار ادبانه بی اینگونه که داد نمی حق او به ایدا

 کند جمع او محصوالت به را بیشتری توجه توانست می قضیه

 سر برایش جانب به حق که چیست دردش دیگر دانست نمی

 . دهد می تکان

 

 این به زانیار واکنش ایدا ی دغدغه تنها لحظه ان در ولی

 . بودند حاشیه در برایش مسائل بقیه و بود ها عکس

 



🎈🎈🎈 

 

 نه_ببست#

 

  

 

 این اصال کند رفتار ادبانه بی اینگونه که داد نمی حق او به ایدا

 کند جمع او محصوالت به را بیشتری توجه توانست می قضیه

 سر برایش جانب به حق که چیست دردش دیگر دانست نمی

 واکنش ایدا ی دغدغه تنها لحظه ان در ولی. دهد می تکان

 حاشیه در برایش مسائل بقیه و بود ها عکس این به زانیار

 . بودند

 

 

  فقط نشه عصبانی زیاد خدایا-



 

 

 به مربوط پرونده و بود گرفته دستش میان را سرش زانیار

 می نگاه پرونده به ای زاویه هر از خواند می را ربایی کودک

 نخی سر هیچ عمال کند پیدا را سومی فرد توانست نمی کرد

 وجود سرنخی همیشه بود ممکن غیر تقریبا این و نداشت

 صدا را اش منشی نخور درد به چقدر هر جزئی هرچقدر داشت

 . زد

 

 

  اینجا بیاد بگو دیگه بار رو امیرحسام پدر-

 

 . خورد ای جرقه ذهنش و کرد مکث کمی

 

  بیاد بگو هم مادرش به-



 

 

 ،بار کرد ازاد را او داد تکان سری زانیار که کوبید پا اش منشی

 امیرحسام مادر روز ان های حرف کرد مطالعه را پرونده دیگر

 حرفهای و برده می پارک به را او روز هر پدرش اینکه بر مبنی

 . خورد می زنگ گوشش در مدام امیرحسام پدر نقیض ضد

 

 

 گرفت را حادثه محل پاسگاه و برداشت میز روی از را تلفن

 اینبار را اطراف های پارک که داد دستور خودش معرفی از بعد

 خواست می بگردند امیرحسام پدر از نشانی کردن پیدا برای

 یا و ؟ نه یا بود برده دیگر های پارک به را پسرش او که بداند

 ؟ بود شده گزارش منطقه ان از ربایی کودک دیگری مورد

 



 در گذراند نمی پسرش با زیادی وقت  که داشت اصرار چرا

  برد؟ می پارک به روز هر را او مادرش ی گفته به که صورتی

 

 

 را اش تکیه زانیار ، شد وارد حسن خورد اتاقش در به ای تقه

 . داد سالمی و داد صندلی به

 

 

 نگاه یه ، اورد بیرون را موبایلش و کرد بلندی ی خنده حسن

 برعکس و زانیار به نگاه یه کرد می گوشی ی صحفه به

 اینکه تا بود گردش در مدادم پونگ پینگ توپ مثل چشمش

 : پرسید و شد کالفه زانیار

 

 

  گرفتی؟ تیک ؟ مرگته چه-



 

 

 حاال باشی زرنگ اینقدر کردم نمی فکر سرگرد جناب ایول-

  هست؟ کی عروسی

 

 

 ای لحظه را چشمش و کشید پهنش ابروهای به دستی زانیار

 نقش پلکش پشت بازیگوش همیشه چشم جفت یک بست

 مغزش که نداشت امکان شد می ازدواج بحث وقتی اصال بست

 . نکند نقاشی هایش پلک پشت را ها چشم ان نقش

 

 

 . دارم کار کلی بیرون ؟برو خودت واسه میگی چی-

 

 



 زانیار ، داد هل زانیار طرف به میز روی را گوشی اینبار حسن

 های ،عکس زد خشکش راه وسط و کرد دراز را دستش

 از بود شده پر مجازی فضای نصف تقریبا بود ایدا و خودش

 کرده حس قبل شب فرستاد لعنتی خودش به ها عکس همین

 پی اما ایستاده کسی روبرویی ساختمان ی پرده پشت که بود

 تا دو یکی قلبش و زد ورق را ها عکس. بود نگرفته را اش

 .  گرفت سر از را تپیدن دیگر بار و انداخت جا را ضربان

 

 

 ترسیدی بودیم؟ غریبه ما یعنی مومن؟ مرد چیه دیگه اینا-

  اره؟ بدی شیرینی

 

 

 در را ایدا انگار که عکسی ان از چشم توانست نمی زانیار

 حسی چه او گرفتن اغوش در ،یعنی بگیرد بود گرفته اغوش

.... 



 

 

 انداخت حسن سمت به را موبایل داد تکان را سرش سریع

 یعنی.نداد حسن به جوابی دیگر و کرد پرونده در را سرش.

 داشت؟ حسی چه او االن

 

 

 این اصال دید؟ می خودش کنار را زانیار عکس که بود ناراحت 

 بهم عکسشان هم چقدر هر کرد می او که بود فکری چه

  کردند؟ می چه را دنیایشان بود نزدیک

 

 

 جشن واسش کشتی تو نخواست ازت کردی؟ عقدش کی-

 که ایدا مخصوصا باالس خیلی ها بازیگر این توقع اخه بگیری؟

 .  خودش واسه سوپراستاریه



 

 

 داد پرت و  گرفت نشانه حسن سر سمت به را خودکار زانیار

 برخورد از یقین به حتم چشمش داد نمی جاخالی حسن اگر

 .  شد می کور خودکار

 

 

  راد خانوم تو برای بگم باید دفعه چند ؟ چی یعنی ایدا-

 

 

 شد خم میز روی زد پهنی لبخند و مالید بهم را دستش حسن

 . 

 

 



 دل که کردی رو را کار این حتما بازیاتم غیرتی این ی کشته-

 این به حواست فقط نیستیم بخیل که ما جان اقا بردی خانومو

 سوا رو خوبش یه دوستاش بین بگو منزل به. باشه هم رفیقت

 .  کنه

 

 

 گوشی و شد بلند جایش از دید را زاینار چپ چپ نگاه وقتی

 . برداشت را اش

 .  برادر برسه خیرت که خالصه-
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 توضیح ها عکس این راجب باید بقیه به که دانست می زاینار

 ام لحظه چند برای داشت دوست اما مادرش به مخصوصا دهد

 ی گیرنده مقصود که بکنند را فکری همان مردم شده که

 . بود عکس

 

 پس را دستش هم سرعت همان به و کشید عکس روی دستی 

 هفت برای یکبار بیفتد دامش در دیگر بار خواست نمی کشید

 . بود بس پشتش

 

 قدم نیست حسن بار این که دانست می خورد در به ای تقه

 نمی زمین به پا حسن مثل بودند تر سبک خیلی یکی این های

 .  کوبید



 

  بفرمایید-

 

 کرد ،سعی شدند وارد حسام امیر مادر و پدر و اش منشی

 را کارش باقی دقت با و کند خالی کذایی عکس ان از را ذهنش

 سخت او برای نکند. شد نمی متمرکز ذهنش اما دهد انجام

 شود طرفدارانش بد واکنش باعث ها عکس این اینکه شود؟یا

  دهد؟ دست از را قراردادهایش او و

 

 

  داشتید؟ کاری-ک-

 

 ای گوشه به هم مادرش.بود امیرحسام پدر استرس پر صدای

 .  نبود دنیا این در انگار و بود زده زل

 



  هاست؟ نزدیکی همین خونتون-

 

 جلوی را پرونده زانیار ، داد تکان سری حسام امیر پدر

 . کشید دستش

 

  خوبید؟ شما خانوم-

 

 . زد تلخندی و داد تکان سری زن

 

 .  میدم پس تقاص دارم میکنم حس-

 

 دو تصویر و امد در صدا به زانیار سر در هشدار های زنگ

 .  زد پس را مشکی چشم

 



 .  توپید و کرد زنش به رو مرد

 

 ...  خودم وگرنه ببند رو دهنت-

 

 . بگیرد قرار ارام جایش در مرد شد باعث که زد فریادی زانیار

  

  خانوم گفتید می.بزنه رو حرفش بذار جات سر بتمرگ-

 

 بود فهمیده زانیار ، کرد می نگاه همسرش به ترسیده زن ولی

 نمی پیدا را بچه ان امروز اگر و اس کاسه نیم زیر ای کاسه که

 امیر پدر به رو. بودند داده دست از را او همیشه برای کردند

 : پرسید قاطع و کرد حسام

 

  کردی؟ چکار رو بچه-



 

 : گفت پته تته با و گرفت را اش پیشانی عرق مرد

 

   خدا به اقا-

 

 به را دستش جلوی ی پرونده و کرد مشت را دستش زاینار

 . کرد پرت کناری

 

  بزن حرف نخور قسم-

 

 پشت هم ها بعدی و زد بیرون زن چشم گوشه از اشکی قطره

 . شدند روان سرش

 

 



 اگه سالشه چهار بچه اون بدونید باید همه از بهتر شما خانوم-

 بمیره ترس و توجهی بی از اینکه احتمال نکنید همکاری ما با

 براتون رو میارن بچه یه سر که بالهایی تونم می زیاده خیلی

 بهشون فساد های خانه به فروشن می رو ها بعضی بشمرم

 ...  میکنن تجاوز

 

 صورت و سر و داد سر شیون خودش زبان به حسام امیر مادر

 .  زد می چنگ را خودش

 

 بچم بعد دیگه خوره، حروم این تقصیر. شرفه بی این تقصیره-

 رو بچم من بکش بیا بکشی خوای می نیست مهم هیچی

   عوضی نامرد بده پس بهم رو ام بچه. خدا میخوام

 

 میزش پشت از سریع زاینار که برد هجوم زنش سمت به مرد

 . پیچاند را مرد دست و شد بلند



 

  رو؟ بچه  برده کجا-

 

 .  کرد نگاه مرد تقالهای به و داد تکان را سرش زن

 

 ی بهانه به و برد می مختلف های پارک به رو بچه این روز هر-

 اونا برای که کشید می رو دیگه های بچه کشیک اونجا بچم

 .  بفرسته

 

 .  زد صدا را اش منشی و پیچاند تر محکم را مرد دست زانیار

 

 .  بازداشتگاه بنداز اینو بیا-

 



 روی از دستمالی ، نداشت توجهی زانیار اما کرد می تقال مرد

 . گرفت زن سمت و برداشت میز

 

 

 بابتش داد می تحویل اونا به و دزدید می رو مردم های بچه-

 مختلف های پارک از بار یه ماه یک هر گرفت می هنگفتی پول

 رفت می ام بچه با هم خودش اینجاست جالب و کرد می دزدی

 کسم هیچ.  داد می غلط اطالعات شاهد عنوان به  ها پلیس به

 بود رفته و اومده بچه این با اینقدر چون کرد نمی شک بهش

 امیرحسامم برای بمیرم داشتن عادت حضورش به همه که

 برد می کرد می بلندش ندیده خیر این اما سوخت می تب توی

 بچه گفت می گرفتم می کتک باد زیر زدم می حرفی تا. پارک

 ...  کرد رو خودش کار اخرم. همونا به میدم رو ات
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 می پدری چطور. بود متنفر شغلش ی جنبه این از زانیار

 مگر شود؟ جنایت این مرتکب که باشد پست اینقدر توانست

  نبود؟ امنیت پدر معنی

 

  کردند؟ می چکار ها بچه با-

 

 

 چشمش روی و برداشت دیگری دستمال کنان فین فین زن

 . کشید

 



 

 ، ابی اونور های مریض برای کردند می قاچاق رو ها بعضی-

 بعضی از ، مواد انتقال واسه میدادند اموزششون دیگه بعضی

 ...  دیگه

 

 

 نگه را انها مطمئنا ، کنند می چکار انها با که دانست می زانیار

 .  کردند می قاچاق را بدنشان اعضای و داشتند می

 

 

  شدی؟ متوجه کی-

 

 

 ای بچه تونست نمی که بود ماهی ،چند خوندم گوشیش توی-

 تهدید. هرچی یا نبود موقعیتش یا نمیدونم بفرسته براشون



 و دزدیم می رو خودت بچه نفرستی برامون بچه اگه که کردن

 ترسم نمی هیچی از دیگه من.کردند رو کار همین هم اخر

 ساخته اب روی اول از که رو زندگیم هیچی از سرگرد جناب

 تورو. گرفته ازم رو ام بچه ندارم و دار و شده سیل االن بودم

 ...  بدید نجات منو ی بچه پرستید می که خدایی همون به

 

 

 بود مانده ،تنها افتاد نمی دستش از گوشی لحظه یک ایدا

 واقعیت خبر این ایا بپرسد بزند زنگ که شیرازی حافظ خواجه

 نه؟ یا داشت

 

 

 او یاد به مواقع همین فقط که اقوامشان برای  داشت دوست 

 که مضمون این با بگذارد که توجیحی جلسه یک افتادند می

 .  بکشید بیرون من زندگی از را مبارکتان دماغ



 

 گریم زودتر ،باید نشست ای گوشه و جوید را ناخنش ی گوشه

 کمی تا بود کرده بیرون اتاق از را راحله و سهیال ولی شد می

 سیامک و شد باز گریم کابین در.  بگیرد ارامش کمی فقط

 . کرد اجالل نزول

 

 .  بود کم همینم-

 

 مطلب اصل سر راست یک احوالپرسی هیچ بدون سیامک

 . رفت

 

  ایدا؟ چیه احمدی اقای با ات رابطه تو-

 



 ، انداخت سیامک جذاب ی چهره و بلند قامت به نگاهی ایدا

 داد می سیامک که هایی طناب این چرا بود مانده هم خودش

 .  چسبید می زانیار به و گرفت می نادیده را

 

 

  خوشتیپی؟ اینقدر چرا-

 

 

 وقتی از. نشست ایدا روبروی و کرد ای غروچه دندان سیامک

 ایدا سال اینهمه بود ریخته بهم کل به بود دیده را ها عکس

 می ،فکر بود نشده کار به دست زودتر و بود چشمش جلوی

 را او تواند می بخواهد وقت هر و هست همیشه ایدا کرد

 .  بود رسیده هایش خوشی باقی به باشد داشته

 

 . منگول نپیچون منو-



 

 

 سمت به حواس بی را بود دستش دم که ارایشی براش ایدا

 مانده ثابت اش گوشی روی که عکسی به و کرد پرت سیامک

 . بود شده خیره بود

 

 نیروانا برای را ان خواست می دلش بود شده خوبی عکس

 محض دروغ عکس ان که حیف اما کنند ذوق  کلی و بفرستد

 .  داشت وجود بزرگ هیچ یک زانیار او بین بود

 

 

 جای که تو نمیدادم جواب بیامرزمم خدا مادرجون به من-

 ...  داری خود

 

 



 زودتر باید کند صدا را سهیال که رفت و شد بلند جایش از

 امشب ، رفت می خانه به و کرد می تمام را امشب برداری فیلم

 خانه به زودتر خواست می باشد صحنه سر زانیار نبود قرار هم

 پاییدن می را او مدام که هایی چشم سر از را خودش و برود

 .  کند خالص

 

 

 می او از چیزی چه که داد می توضیح برایش داشت اسماعیلی

 بودند نزدیک صحنه به که هایی ماشین بین از که خواهد

 بود ،خودش کرد ریز را چشمانش کمی دید اشنایی ماشین

 ؟ کرد می چکار اینجا ولی بود زانیار

 

 

 و گرفت قامتش از چشم کند مواخذه را او بود امده حتما

 سعی رود می زانیار سمت به عصبانیت با که دید را سیامک

 .  کند جمع اسماعیلی حرفهای به را حواسش کرد



 

 

.  کارته این سالهاس انگار که بکشی باید سیگار جوری یه-

 گونه جورایی یه میخوام ولی کنی دراماتیکش خیلی نیس الزم

 .  بزنی پک عمیق تو بره هات

 

 

 که شانسش به دل در و داد می تکان سر لبخند با هم ایدا

 میان داد می فحش بود شده گم گوری کدام نبود معلوم

 می انتخاب را صحنه همین باید اسماعیلی سکانس اینهمه

  دار؟ و گیر این در انهم کرد

 

 

 شده جمع ایدا برای انجا قبل از بیشتر که جماعتی به زانیار

 نمی. رساند می را ایدا حتما باید امشب ، شد خیره بودند



 انسان نبود؟ مطمئنا که وظیفه ؟ بود چه اسمش دانست

  دوستی؟

 

 و برود خانه به بود منتظر فقط و بود خسته خیلی دانست نمی

 ستاره به و ببند دنیا این های تاریکی ی همه روی را چشمش

 . نکند توجه هم ها بعضی چشم باران

 

 دلش از بود هرچه نگردد اسمی دنبال کارش این برای بود بهتر

 .  کردن هم گذاری اسم هرچه گور امد می

 

 

 او به نگاهی حوصله به امد می سمتش به که دید را سیامک

 بدون ؟سیامک خواست می جانش از چه دیگر این کرد

 : گفت محکم ان شبیه چیزی یا احوالپرسی

 



 

 بگیرید؟ فاصله ایدا از بهتره-

  

 : گفت و داد تکیه ها کانکس از یکی ی بدنه به زانیار

 

 

  میکنه؟ تعیین کی اینو-

 

 

 با او نسبت دانست نمی زانیار ، بودند شده خیره بهم دو هر

 تکلیف تعیین برایش کسی نداشت دوست اما ، چیست ایدا

 سیامک اسپرت کت به دستی رفت جلو قدمی القید.کند

 بود تر پهن اش شانه کمی زانیار اما بودند قد هم ،تقریبا کشید

 . 

 



 

 کسم هیچ به. میبینم بخوام رو هرکی بخواد دلم وقت هر من-

   نداره دخلی

 معنی به اش پیشانی به دستی و داد باال را لبش ی گوشه

 . زد خداحافظی
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 معنی به اش پیشانی به دستی و داد باال را لبش ی گوشه

 علیک و سالم و رفت اسماعیلی سمت به. زد خداحافظی

 . کردند کوتاهی

 

  

 مختلف ،زوایای بود کرده دوربینش در را سرش اسماعیلی

 عقب جلو که گفت می ایدا به مدام و کرد می بررسی را صحنه

 . بود نظرش مد که ببندد نقش چیزی دوربین در دقیقا تا برود

 

  

 ان سر بر را  میکروفون که انعطافی قابل ی میله)بوم اون-

 گفتگو حال در بازیگران به صدابرداری برای و کنند می نصب

 . مشخصه کادر توی بگیر باالتر کمی رو.( کنند می نزدیک

 

 



 موتور به رو ات تکیه ریلکس خیلی گفتم که همینطور ایدا-

 عادیه برات سواری موتور که شه منتقل حس این میخوام ، بده

 مجدد برداشت زیاد ندارم دوست گفتم که چیزایی بقیه و

 . باشیم داشته

 

 

 داشت دم هم ،کشمش خورد گره هم در بیشتر اخمش زانیار

 ؟ کردند می خطاب پیشوند و پسوند بدون چرا را ایدا

 

 

 خودش از هم باشد؟باز مهم برایش مسئله این باید چرا اصال

 روبروی اش درخانه باید که حالی در شب وقت این که پرسید

  دقیقا؟ کند می چکار اینجا خورد می را شامش تلویزیون

 



 جو خیلی وقتی گهگاهی ، بود دستش سیگار به چشمش ایدا 

 برایش ،انچنان کشید می وتوکی تک شد می غالب او به

 این در نداشت دوست اما بیاید ادا االن بخواهد که نبود غریب

 سرفه تا چند شد می ،حداقل برسد نظر به ای حرفه خیلی کار

 همان اسماعیلی اما نیستم بلد من یعنی که کرد مصلحتی ی

 فیلم را برداشت سریع باید که بود کرده حجت اتمام اول

 .  بکشد سیگار ای حرفه کامال او و کنند برداری

 

   ما داریم بساطی عجب-

 

 خیلی بود سالی و سن کم ی پسربچه که روبرویش بازیگر

 کم موهای به دست و برد جلو را دستش ایدا ، خندید نخودی

 . کشید اش تیغی تیغ و

 

  خان میخندی؟فسقل چه به تو-



 

 سرجایش صاف اسماعیلی فریاد صدای با و زد لبخندی پسرک

 .  کرد زمزمه ارام کشید اش شانه به دستی ایدا ، ایستاد

 

   نترس-

 

 

  حرکت-تصویر-صدا– اول برداشت-

 

 کرد می بازی که کاراکتری نقش در هم باز ایدا که دید زانیار

 هم روبرویش پسرک و داد موتورش به را اش تکیه و رفت فرو

 فاصله کمی موتور از ؛ایدا گفت می را هایش دیالوگ وتند تند

 روی و کرد برخورد بوم به محکم سرش شدنش بلند با و گرفت

 . نشست زانو

 



  اخ-

 

 

 خواست می ،دلش برداشت گامی او سمت به ارادی غیر زانیار

 .  بگیر درست را لعنتی میکروفون ان که بزند داد

 

 

 ایدا سری روی دستی و رساند او به را خودش زودتر راحله

 به چیزی بود شده جمع ایدا چشمان در اشک اینکه با ، کشید

 دادن تکان با را او عذرخواهی و نگفت برداری فیلم مسئول

 .پذیرفت را عذرخواهیش سری

 

 



 هر یا بوم آن ی میله داشت دوست بود نشده ارام زانیار اما 

 با دیگر بار تا فروکند صدابردار ان چشم در بود که کوفتی

 .  دهد انجام را کارش بیشتری دقت

 

 

 . بدید صدابردارتون به جدی تذکر یه بهتره-

 

 

 نزدیکی ان از را کسی صدای نداشت انتظار که اسماعیلی

 انقدر برگشت زانیار سمت به و پرید باال هایش شانه بشنود

 باقی مثل او به نکرد جرات که بود شده عبوس اش چهره

 . بدهد جوابی هایش دست زیر و بازیگران

 

 



 البته کنند جمع رو حواسشون که سپرم می ،چشم چشم-

 ...  هم خاصی چیز

 

 . ببند را فکش شد باعث زانیار عصبی صدای

 

 

 ایشون بیفته؟ اتفاق خاصی چیز تا بشکنه سرشون باید حتما-

 صحنه االن بود ای دیگه زن بازیگر هر نگفتن چیزی دارن تو

 .  بود گرفته سرش روی رو

 

 

 قضیه حتما که کرد فکر خودش با و داد تکان سری اسماعیلی

 که بوده درست کرد می ایدا که انکاری برخالف ها عکس ان

 .  کند می ولز جلز اینچنین سرگرد جناب
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 قضیه حتما که کرد فکر خودش با و داد تکان سری اسماعیلی

 که بوده درست کرد می ایدا که انکاری برخالف ها عکس ان

 .  کند می ولز جلز اینچنین سرگرد جناب

 

 

 نگیری درست دیگه دفعه رو کوفتی بوم اون– دوم برداشت-

 دور کردم جمع ای حرفه مشت یه سرم ،خیر تو با دونم می من

 ... نتیجشه این خودم



 

 

 را دستش کمی و انداخت پایین را سرش صدابرداری مسئول

 .  دهد انجام را کارش بیشتری دقت با اینبار تا کرد جا جابه

 

 

 ایدا صورت به نگاهی است کالفه اینقدر چرا دانست نمی زانیار

 که اندیشید خود با انداخت نبود همیشه مثل لبخندش که

 چه کند خورد صدابردار سر روی را بوم ی میله ان اگر دقیقا

  ؟ کشد می را انتظارش حکمی

 

 

 سیگار نوبت حاال و کرد تکرار را ها کار همان هم باز ایدا

 رفتن از بعد را سیگار بار اولین که وقتی حتی ، بود کشیدن



 استرسی چنین هم بود گرفته کام به پاریس به خواهرش

 . بود شده دچارش حاال که انداشت

 

 تمام کشم می دیگر است سیگار یک که کرد فکر خودش با

 ؟ شد می تمام واقعا اما شود می

 

 دیالوگ میان این در گذاشت دهانش به و زد اتش را سیگار

 که بزند سیگار به محکمی پک امد گفت می هم را هایش

 و افتاد بود شده اش خیره مبهوت و مات که زانیار به نگاهش

 . افتاد سرفه به ناخوداگاه

 

 می فیلم کمی باید بکشد سیگار راحتی همین به توانست نمی

 .  بود شده زندگیش اصلی جز امدن فیلم اصال امد

 

 



  کردی؟ سرفه چرا رفتی می پیش عالی داشتی ایدا اه-

 

 

 او دانست نمی راحله از غیر به کسی که کرد می خداروشکر

 . شد مصلحتی دروغ دامان به دست بنابراین کشد می سیگار

 

 

 اخه کشیدم سیگار زندگیم توی بار چند مگه اسماعیلی اقای-

  ؟هههه

 

 

 جز کس هیچ که کرد اضافه اخرش به هم ای مسخره ی خنده

 از کمی انداخت زانیار به نگاهی چشمی زیر و نخندید خودش

 مهمان همیشگی اخم همان االن بود امده بیرون حالت ان

 .  بود اش پیشانی



 

 

   سوم برداشت-

 

 

 توانست می که انجایی تا و کرد را تالشش تمام ایدا اینبار

 زده پک عمیق انقدر برد داخل زدن پک هنگام را هایش گونه

 بود گرفته تلخی طمع دهانش و سوخت می اش سینه که بود

 راضی برداشت همان با اسماعیلی که کرد می خداروشکر اما

 .  رسید پایان به امشبش برداری فیلم و شد

 

 

 سمت به و کرد تشکر همه از و  کرد پاک را گریمش سریع ایدا

 بدی پسر ،سیامک شد راهش صد سیامک که رفت می زانیار

 از هم ایدا خب. داشت را خودش های شیطنت گاهی فقط نبود



 کنترل ا اور کمی تا داشت احتیاج کسی به ایدا بود بدتر او

 . کند

 

 

 و ریختند می بهم را شهر مطمئنا شد می همراه سیامک با اگر

 برای سری و زد ای خسته لبخند. خواست نمی را این ایدا

 ساله چند و چندین دوستی نداشت ،دوست داد تکان سیامک

 .  بخورد بهم سیامک با اش

 

 

  ایدا؟ نشد چیزیت-

 

 و کشید کرد می گز گز هنوز که سرش کف به دستی ایدا

 .  زد بخشی اطمینان لبخند

 



 

 قرار پشتش زانیار که بدهد را سیامک جواب خواست می

 که جوری و کرد نزدیک ایدا گوش به کمی را سرش گرفت

 : گفت صمیمی لحن با بشنود سیامک

 

 

 .  ام خسته خیلی بریم-

 

 

 اش بینی در زانیار عطر ،بوی بیاورد در شاخ بود نزدیک ایدا

 می گیج کمی سرش در میکروفون خوردن از بعد بود، پیچیده

 زیادی تعداد انگار. زد پلک بار چند بود شده هم تر گیج زد

 و زد لبخندی او گیجی به زانیار زدند می بال بال هم با پروانه

 . گرفت را کیفش

 



 تکان دستی سیامک برای.بترکد خوشی از نزدیک دیگر ایدا

 روان زانیار سر پشت و گذاشت جا را مبهوت سیامک و داد

 . گذاشت می گام ابرها روی انگار شد

 

 

 اخر و کرد من من کمی ایدا گرفتند فاصله سیامک از که کمی

 . داد خرج به شجاعت

 

 

  بریم؟ میخواین کجا دقیقا-

 

 

 که کرد اشاره ،زانیار بودند شده نزدیک زانیار ماشین به دیگر

 . گذاشت عقب صندلی را کیفش و بنشیند

 



 

 خوشبختی اینهمه واقعا؟منو منه برای بازی جنتلمن اینهمه-

  محاله محاله

 

 

 استارت سریع و کرد باز را در زانیار که خواند می خودش برای

 . زد

 

 

 جمع را بود گرفته خود به زدن بشکن حالت که دستش ایدا

 شد متمایل او سمت به کمی و انداخت او به نگاهی زانیار. کرد

 نمی ایدا خورد می ایدا صورت به هایش نفس تقریبا وحاال

 و بود ب خوا نکنه است قرار چه از اوضاع دقیقا دانست

 را او خواست می زانیار یعنی... یعنی دانست؟ نمی خودش

 ... ببوس



 

 هم شب در که روشن عسلی چشم جفت یک در چشمانش

 کمربند سگک بالخره زانیار که بود شده قفل زد می برق

 تحویل جذابی لبخند هم اخر. بست را ان و کرد پیدا را ایمنی

 : گفت و داد ایدا

 

 

  نره یادتونه هیچوقت اینو-

 

 

 :  کرد زمزمه و داد تکان سری شده مسخ ایدا

 

 

 ...  نمیره یادم هیچوقت-



 

 بوی با کند؟ فراموش را نزدیکی اینهمه خواست می چطور

 کجای را چشمها ان کنار به عطرش اصال کرد؟ می چه عطرش

 ایدا دل با کار چه دانست می خودش ؟یعنی گذاشت می دلش

  برد؟ می دل اینچنین که کند می
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 ...  نمیره یادم هیچوقت-



 

 

 بوی با کند؟ فراموش را نزدیکی اینهمه خواست می چطور

 کجای را چشمها ان کنار به عطرش اصال کرد؟ می چه عطرش

 ایدا دل با کار چه دانست می خودش ؟یعنی گذاشت می دلش

  برد؟ می دل اینچنین که کند می

 

 

 می حرکت نامعلومی مسیر در بود، گذاشته کالمی بی موزیک

 شب مثل بود؟چرا شده عجیب ایدا برای چیز همه اصال کرد،

 ؟ رفتند نمی خانه سمت به دیگه های

 

 

 به چینی ،گاهی بود فکر در انداخت زانیار صورت به نگاهی 

 می کوتاهش موهای به دستی هم گاهی و انداخت می پیشانی



 ان میان را دستش که خواست می دلش چقدر که وای.کشید

 زیادی نظم ،از بریزد بهمشان و کند مرتب و کوتاه موهای

 همه و نداشت تقارن مرض خواهرش ،مثل امد نمی خوشش

 . پسندید می پلوغ و شلوغ را چیز

 

 خود بالخره که نه یا کند شروع را صحبت که کرد دلی دل

 : امد حرف به زانیار

 

 

  نشدید؟ که اذیت-

 

  نشد؟ اذیت لحاظ چه از داد طاق را زیبایش و پهن ابروی ایدا

 

 عکس ی قضیه یا امد فرود سرش مغز در میکروفون اینکه از

 .  داشت ایهام اش سوال گفت؟ می را ها



 

  زانیار؟ اقا لحاظ چه از-

 

 

 کرده خیال زده هول ایدا که کرد سرش به ای اشاره زانیار

 ان بودن مرتب از وقتی و کشید ان به دستی افتاده شالش

 .  دوخت چشم زانیار به سوالی کرد حاصل اطمینان

 

 

  نمیکنه؟ درد سرتون که اینه منظورم-

 

 

 ،در کند لوس را خودش کمی تا دید مناسب را فرصت ایدا

 برایش شده نگرانش زانیار اینه باور گنجید نمی خودش پوست

 . بود سخت



 

 

 بیشتر ضربه شدت شدم بلند هوا بی ،چون چرا خورده یه-

 ...  شد

 

 

 گفت لب زیر چیزی و کرد محکم فرمان دور را دستش زانیار

 ای ذره اگر حتی را خیالش گرفت تصمیم ولی. نشنید ایدا که

 .  کند راحت بود ناراحت هم

 

 

 .  اومده سرم بالها این از اینقدر میشم خوب ولی-

 

 



 چشم سریع و انداخت ستاره پر های شب ان به نگاهی زانیار

 حسابی نگاهش افسار که فرستاد لعنتی خود به دل در. گرفت

 : گفت اهسته و  رفته در دستش از

 

 . باشید مراقب بعد به این از بهتره-

 

 سمت به ، انداخت باال ای شانه خیال بی و داد تکان سری ایدا

 بود پا بر حسابی و درست عروسی دلش در ، رفتند می بام

 خالکوبی از اگر بروند بام به زانیار با بار اولین برای بود قرار.

 .  کرد می ثبت طرفیش یه را امروز تاریخ حتما ترسید نمی

 

 

 کرد باز را نازنینش کمربند ،ایدا کرد پارک ای گوشه را ماشین

 داخل پنجره از را سرش زانیار که کند باز را در خواست می و

 .  اورد



 

 

 دیگه میخورید چایی.بگیرم چایی یه من تا بمونید جا همین-

  ؟

 

 

 لبخند ، بود خیره زانیار چشمان در نور بازی به نگاهی ایدا

 گوشی داشت بود،دوست شده ایجاد زانیار لب گوشه کمرنگی

 ان بگیرد عکس صحنه این از و بیاورد بیرون کیفش از را اش

 خیلی که حیف دهد قرار دیوار روی مادرجونش عکس کنار را

 : کرد زمزمه اراده بی.  شد می بازی ضایع

 

 

  لطفا نسکافه-

 



 

 افتاد راه به فودکورت ی بوفه سمت به و داد تکان سری زانیار

. 

 

 

 هم کنار را هایش حرف که کرد می سعی ایدا میان این در

 کند عذرخواهی ها عکس بابت زانیار از خواست می کند مرتب

 مورد در کال زانیار نظر که بداند خواست می حال عین در

 برایش اصال یا امده ؟خوشش شده ؟چندشش بوده چه عکسها

 نبوده؟ مهم

 

 برود لو احساسش بپرسد باره این در چیزی اگر ترسید می اما 

 . بخندد او به دلش در زانیار بعدها و

 



 چیزی به زانیار امدن تا کرد سعی و داد تکان محکم را سرش

 لو من با عکسش که بخواد دلش هم خیلی اصال. نکند فکر

 . رفته

 

 

 پیاده ایدا که امد می ماشین سمت به دست به سینی زانیار

 را زانیار دست مثال االن. رفتند نمیکتی سمت به هم با و شد

  بود؟ خیت خیلی گرفت می

 

 

 دستهایش وقت یه که گرفت تر محکم را نسکافه لیوان

 ها کار این برای دختر میداد معنی چه اصال نریزند را ابرویش

   شود؟ قدم پیش

 

 



 به و کشید کوتاهی اه زانیار و نشستند فاصله با نیمکتی روی

 دوست که بود گرفته دنیا از دلش انقدر ، شد خیره شهر

 دیگر صبحی دیدن به مجبور و بنشیند ابد تا همانجا داشت

 .  نباشد

 

 

 جمع نیمکت روی را پایش و چرخید زانیار سمت به نگران ایدا

 اه که ها عکس بابت بود شده ناراحت خیلی زانیار یعنی.  کرد

  کشید؟ می
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 جمع نیمکت روی را پایش و چرخید زانیار سمت به نگران ایدا

 اه که ها عکس بابت بود شده ناراحت خیلی زانیار یعنی.  کرد

  کشید؟ می

 

 

 . راستش بدهکارم شما به عذرخواهی یه من-

 

 

 

 و گرفت نداشت ای ستاره هیچ که شهر اسمان از چشم زانیار

 کجای دانست نمی که دختر این های چشم باران ستاره به

  لعنت چشمها ان به لعنت.دوخت چشم است زندگیش

 

 



 چشمانش به فقط منتظر و گوید نمی چیزی زانیار که دید ایدا

 . کرد شروع رگباری زده زل

 

 

 خب ،ولی بیاد بیرون عکسا اون خواستم نمی من راستش-

 حرف بهم کلی تازه ؟ چیه من تقصیر اومده بیرون که حاال

 که خواستم نمی من کنید باور نبودم مراقب چرا که زدن

  ناراحتید؟ من دست از حاال ؟ بشه اینجوری

 

 

 باشم ناراحت تو دست از باید چرا نه که بگوید خواست زانیارتا

 قطره. کرد باریدن به شروع و شد ابری چشمانش صاف اسمان

 .  شد روانه اش چانه سمت به و خورد سر اش گونه روی اشکی

 

 



 ، زد زانو ایدا پای جلوی و شد بلند جایش از پاچه دست زانیار

 است االن که کرد می احساس ؟زانیار کرد می گریه چرا لعنتی

 این ریتیمک غیر و نظم بی ضربان این شود متالشی قلبش

 . گفت می چه وسط

 

 

 این بابت اصال گفتم کی من خدا ؟ای میکنی گریه چرا ببین-

 باید چرا تو جهنم به باشم ناراحت هم اصال ناراحتم؟ چیزا

 ...  خانوم ؟ایدا ایداخانوم ؟ کنی گریه

 

 

 قطار هم سر پشت اجازه بی که اشکهایش و نکرد توجهی ایدا

 دست متوجه لحظه یه ، گرفت دستش پشت با را بودند شده

 و شد مشت را وسط اما امد اش چانه نزدیکی تا که شد زانیار

 . کوبید پایش به را ان



 

 

  ایدا-

 

 

 مبهوت بود شنیده عمرش در که بود ایدایی ترین قشنگ این

 . زد لب ارام که کرد نگاه زانیار دهان به

 

 

 امروز ، بودم ناراحت ای دیگه چیز بابت ،من نکن گریه-

 ... امروز...

 

 اشفته ، داد تکیه نیمکت ی لبه به و نشست زمین روی همانجا

 نفر یک برای زندگیش در بار اولین برای داشت دوست و بود

 ...  اعلم...ا بود پذیرفته را ایدا دلش چرا حاال کند دل درد



 

 

 جلوی را دستش بعد و کشید باال محکم را اش بینی ایدا

 .  بود چندش همیشه بزنند گندش ، گرفت دهانش

 

  چی؟ امروز-

 

 

 ی وسوسه با ایدا و داد تکیه نیمکت ی لبه به را سرش زانیار

 رفتن ور با را وخاکستریش مشکی موهای میان کشیدن دست

 . کرد مهار کیفش بند با

 

 

 .  دیدم چشم به بدی چیزای ، برام بود بدی خیلی روز-



 

  میشن؟ عکسامون شامل بد چیزای-

 

 

 گذراند نظر از را ایدا لرزان ی چانه و برد باال را چشمانش زانیار

 را ظریفش ی چانه و کند بلند را دستش خواست می دلش.

 . بفشارد انگشتانش میان

 

 

   نلرزون-

 

 

  میزنید؟ حرف نسیه چرا زانیار ،اقا رو چی-

  



 می ابتدا همان از که چیزی بالخره کشید ای کالفه پوف زانیار

 . اورد زبان به را بگذارد میان در ایدا با خواست

 

 

 . بود روزم های قسمت بهترین از یکی شاید عکسها اون-

 

  

  شنید؟ می درست ؟یعنی بود مانده باز ایدا دهان

 

 ایدا و شد هم در زانیار ی چهره که بپرسد بیشتر خواست می

 . بزند را حرفش باقی نکرد جرات

 

 



 گوش و شکسته دست با امیرحسام ترسیده ی چهره ای لحظه

 بین رابط بود توانسته رفت نمی کنار چشمش جلوی از بریده

 و حسام امیر و کند پیدا را دزدی کودک باند و امیرحسام پدر

 صورت ی لحظه اما دهد نجات را تر کوچک ی بچه دختر دو

 . رفت نمی کنار چشمش جلوی از شان ترسیده های

 

 

 

 رو ،انسانیتش میفروشه رو اش بچه پول برای پدر که دیدم-

 زیر بود روز چندین که دیدم رو هایی بچه ی چهره.. میفروشه

 دادیم نجاتشون وقتی و بودن مختلف نماهای ادم های شکنجه

 می و کردن می گریه. بیان همراهم کردم راضیشون زور به

 دارم دوست. بخورن کتک بزنن صدا رو مادرشون اگه ترسیدن

 رو چشمم دارم دوس. کنم پاک ذهنم از رو ها صحنه اون

 . بشه پاک چشمم جلوی از ها کوچولو اون ی چهره و ببندم

 



 

 زمین روی هم او ، اورد فشار مغزش وبه کرد منی من ایدا

 .  اورد در جیبش از را اش گوشی و نشست

 

 

 ناراحت ی چهره جایگزین رو دیگه های چهره تونید می خب-

 . کنید ها بچه

 

 

 نمیدونم یا میبینه رو مادرش وقتی بچه شاد ی چهره مثال 

 چندتا بگردم براتون من خواهید می اصال مادرتون ی چهره

  کنید؟ جایگزینش کنم پیدا خوشگل ی منظره

 

 



 حرکتی در زانیار که کند باز را اش گوشی رمز خواست می

 پشت. شد خیره صحفه به و گرفت دستش از را گوشی ناگهانی

 که بود اش زاده خواهر و خودش عکس گوشیش ی زمینه

 . میخندیدند و بودند انداخته هم گردن دور دست

 

 

 ...  هم با رو ها تصویر کردم جایگزین-

 

 

 بود خودش ی ،چهره کردن جایگزین از منظورش دانست نمی

 گوشه که لبخندی به بود که چه هر اش زاده خواهر ی چهره یا

 .  ارزید می بود نشسته زانیار لب ی
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 ...  هم با رو ها تصویر کردم جایگزین-

 بود خودش ی ،چهره کردن جایگزین از منظورش دانست نمی

 گوشه که لبخندی به بود که چه هر اش زاده خواهر ی چهره یا

 .  ارزید می بود نشسته زانیار لب ی

 

 

 خیلی نیم و زانیار پشت که گرفت طوری را اش گوشی دوربین

 باز را از گوشی قفل گرفت، عکسی و بیفتد صورتش از کمی

 پست را زانیار عکس و شد اش مجازی ی صحفه وارد و کرد

 . مَرد: نوشت حرفی سه ی کلمه یک تنها زیرش و کرد



 

 

 و گذاشت سایلنت روی را ،تلفنش کارش از خوشحال

 طرفدارانش سیل االن دانست می کرد خاموش را اینترنتش

 مرد هویت هم اصلیشان سوال و اورند می هجوم که هستن

 امد، می ها بازی قرتی این از خوشش. است عکس درون

 .  کند کنجکاو را طرفدارانش داشت دوست

 

 

 . خانوم ایدا-

 

 

 لحن همان با دوباره شد می چه خب ، کرد اخمی ایدا

 پیشوندهای و پسوند بدون کرد می صدایش ایدا شیرینش

 .  ازاردهنده



 

  هوم-

 

 انداخت باال ای شانه ایدا و برگشت او سمت به تعجب با زانیار

 اصال بدهد؟ را جوابش جانم با ایدا ؟اینکه داشت انتظاری ،چه

 دید؟ می باید را کی کنند صدایش خانم خواست نمی دلش

 

  

 درک رو بودنتون معذب اینهمه زانیار اقا کنید صدام ایدا-

 ... سالهاس باشه هرچی نمیکنم

 

 

 را زبانش اما شناسید می را من که سالهاس بگوید خواست می

 اشاره سالها انها به زانیار خود داشت ،دوست گرفت گاز



 بود کرده زانیار توجه جلب برای کاری هر ایدا که سالهایی.کند

 ...  اما

 

 

 ها؟ عکس اون وجود با نمیاد پیش برات مشکلی مطمئنی-

  کنند؟ پاکش مجازی فضای از که بسپرم میتونم

 

 

 را سرش و کرد جا جابه کفشش نوک با را ای ریزه سنگ ایدا

 زیر اش برگشت،چهره زانیار سمت به و گذاشت زانویش روی

 خود به را ای بیننده هر توجه بام نور کم های چراغ و ماه نور

 نعمت از زانیار فقط که بود نشسته طوری اما کرد می جلب

 ...  که هم زانیار و بود برخوردار اش چهره دیدن

 

 



 بوده قرار که هایی تبلیغ از دوتا ،یکی نمیدونم راستش-

 ،از نیست مهم برام اصال که شده کنسل بشم مدل توشون

 که نشدم مجازیم ی صحفه وارد شده پخش خبر این ام وقتی

 ها عکس اون ندارم دوست چیه؟اما نظرشون طرفدارا ببینم

  زانیار اقا بشه پاک

 

 

 در ارایشی هیچ ولی بود سینما ی ستاره اینکه زد،با پلک

 ،ایدا کرد می تر جذاب را او همین و شد نمی پیدا صورتش

 دوست که کاری داشت نفس به اعتماد و بود ،ازاد بود خودش

 که کاری از شد نمی باعث چیز هیچ و داد می انجام را داشت

 . شود پشیمان کرده

 

 

  عکسها؟ بشن پاک نداری دوست چرا-



 

 

 ، زد زانیار به لبخندی و کشید باال وصدا سر پر را اش بینی

 چه وسط این دیگر چپش سمت ی گونه چال ان دانست نمی

 .  کرد می پرت را زانیار حواس اینچنین که گفت می

 

 

 رو بهترش یه چطوره. داریم باهم که عکسیه تنها چون اوم-

 بگیریم؟

 

  

 گوشی دوربین و شد تر نزدیک زانیار به کمی حرفش این با

 سلول تک تک در را خوشبویش عطر زانیار ، اورد باال را اش

 .   کرد می حس مغزش های

 



 

 .  میکنم خراب رو عکستون-

 

 را دوربین ،دوباره برگرداند را سرش ناز با و کرد اخمی ایدا

 : گفت پهنی لبخند با و کرد تنظیم

 

  سیب بگین-

 

 گرفته عکس و برگشت او سمت به زانیار و کشید را سیبش

 بسازد اش گوشی برای جدیدی ی زمینه پشت که رفت و شد

 . بداند ان ی باره در چیزی زانیار که نبود الزم البته

 

 .  بریم بهتره-

 



 

 با اما بزند اتش سیگاری و بنشیند همانجا دوست خیلی

 .  شد بلند جایش از و کرد مبارزه اش وسوسه

 

 

 

 اش گوشی با مدام ایدا و نزدند حرفی هیچکدام مسیر طول در

 پست زیر ، نشود مزاحمش داد می ترجیح زانیار و رفت می ور

 دوست همه طرفدارانش مثبت و منفی نظرات از بود پر ایدا

 می را همین هم ایدا و بیاورند در سر او ی رابطه از که داشتند

 شده او گیر در زانیار و بود گذشته کار از کار که حاال خواست

 رسید می ایدا دلخواه ی نتیجه به درگیری این که بهتر چه بود

. 

 

 



 خواست می ، کرد باز را کمربندش ایدا و رسیدند اپارتمانش به

 ایدا اصال. شد پیاده هم زانیار که برود اش خانه سمت به

 باال را ابرویش ،شیطان بود هایش بازی جنتلمن همین عاشق

 .  انداخت
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 خواست می ، کرد باز را کمربندش ایدا و رسیدند اپارتمانش به

 ایدا اصال. شد پیاده هم زانیار که برود اش خانه سمت به

 باال را ابرویش ،شیطان بود هایش بازی جنتلمن همین عاشق

 . انداخت



 

  

  کنند؟ پخش بگیرن رو عکسمون بازم ترسی نمی پلیسه اقا-

 

 

 کرد هدایتش جلو به و کمرش حائل را دستش هم باز زانیار

 داشت دوست ناخوداگاهش ضمیر در جایی شاید دانست ،نمی

 . بیاید ایدا اسم کنار اسمش همیشه که

 

 

 نکنه ایجاد مزاحمت اطراف این کسی که کنم چک بیام باید-

 ...  واستون

 

 



 سر ازشان ناشایستی حرکت تا داد فشار بهم را دستش ایدا

 می بغل را زانیار وگرنه بود بسته بالش و دست حیف ، نزند

 در را او داشت جان تا کوچکش های حمایت همین برای و کرد

 .  فشرد می اغوش

 

  ممنونم-

 

 

 به ، راند خانه سمت به شد مطمئن ایدا امنیت از اینکه از بعد

 توانست می او با بودن چقدر ، بود شده تر سبک عجیبی طرز

 .  کند تزریق وجودش به هم را ارامش هیجان عین در

 

 

 و بود بیدار مادرش تعجبش کمال در رسید خانه به وقتی

 .  زد لبخندی. راه به هم سماورش بساط



 

  گلم مادر به سالم-

 

 

 روی ای بوسه و شد خم زانیار و زد لبخندی خانوم مرضیه

 . نهاد مادرش دست

 

 

   پسرم باشی زنده-

 

 

 لذت با و کشید جلویش را بود ریخته برایش مادرش که چایی

 خوبِ خوب حالش عجیبی طرز به گذاشت دهانش در قندی

 بود دیده عکسی امروز نماند دور مرضیه چشمان از این و بود

 از بزند هم با را ناقص و کامل ی سکته جا همان بود نزدیک که



 بساط و بند و فیلم این در زانیار دخالت با هم اول همان

 علنی خیلی را مخالفتش توانست نمی خب اما بود مخالف

 به هم اول همان از و بود شده بزرگ دیگر زانیار کند اعالم

 . بود رای خود حسابی و بود کشیده پدرش

 

 

 االن که دانست می مثال شد می وارد دیگر های طریق از باید

 حساس را زانیار و بکشد پیش را ها عکس ان ی مسئله نباید

 . کرد سکوت بنابراین کند

 

 استار سوپر توانست نمی محاسباتش توی دیگر بود مادر

 .  ببیند پسرش همسری برای خوبی کیس را سینما

 

 

  بود؟ چطور امروز پسرم-



 

 

 ی چروکیده صورت به  خورد هم را اش چایی اخر زانیار

 می دلش گفت می او به را بچه ی قضیه اگر کرد نگاه مادرش

 را تلخ های حقیقت این شنیدن تحمل دیگر بود مادر شکست

 .  نداشت

 

 .داد تکان سری و کرد سکوت بنابراین

  

 . نیافتاد خاصی اتفاق همیشه مثل-

 

 

 دوام هم سر اخر و کرد بازی اش روسری پر با کمی مرضیه

 .اورد زبان به بود ریخته برنامه برایش که چیزی و نیاورد

 



  

 ی صحنه سر بیاد باهات داره دوست خیلی حدیث-

 . فیلمبرداری

 ما جلوی میاد پوشه می مختلف لباس هی بچم رفتی وقتی از

 گفتی که بگم بهش نیومد ؟دلم بپوشم رو کدوم میگه میره رژه

 . کرده خوش این به رو دلش معصوم طفل داره گناه نمیبریش

 

  

 که بازدید و دید و تفریح برای کارمه محل اونجا من مادر-

 ...  نمیرم

 

 

 جو موهای به دستی و کرد نگاه پسرش به کمی مریضه

 خودی تا رفت می حدیث شده جور هر ،باید کشید گندمیش

 .  دهد نشان



 

 امثال با هیچوقت پسرش که بفهماند دختر ان به خواست می

 . نمیخورد برُ او

 

 

 دلش به بود که هرچه یا ایدا دختر این چرا دانست نمی اصال

 . نشست نمی

 

 

   داره ذوق کلی دختر اون. بیار بدست دل میتونی تا پسرم-

 

 

 توانست نمی ، شد بلند جایش از و کشید ای کالفه پوف زانیار

 ضعیف هم مادرش قلب اینکه مخصوصا بگوید نه مادرش به

 . بنشیند دلش بر غم غبار و گرد سوزنی سر نداشت دوست بود



 

 

 بگه دقیقه هر و نشه عادت این اما من مادر میبرمش باشه-

 .  صحنه سر بیام میخوام

 

 

 دامنش و داد تکان سری ، بود رسیده دلش مراد به که مرضیه

 .  کرد مرتب را

 

 .  نداره هایی اخالق اینجور عاقلیه دختر حدیث-

 

 

 بلند جایش از و گفت دلش در را این ها بعضی برخالف البته

 . شد



 

 

 

 بود رفته شان همسایه منزل به قران ختم مراسم برای وقتی

 به هم ارادتی نیمچه که همسایه دختر که نداشت انتظار اصال

 شد باعث همین و دهد نشانش را ها عکس ان داشت زانیار

 هایش همسایه جلوی را خودش نتواند شود پایین باال فشارش

 پا پیش و سطحی را مسئله که بود کرده سعی کند کنترل

 شایعه هایش همسایه بین روزی فردای که دهد جلوه افتاده

 تمرین خودش با ،خیلی است دختر ان نامزد زانیار که نشود

 هم لجبازی برای وقت یه او که بگوید زانیار به چه که بود کرده

 . نشود دمخور بیشتر بازیگر دختر ان با شده که

 

 

 می کرد می ازدواج خواست می او که کسی با باید زانیار

 به را پسرش داشت دوست اما شده خودخواه کمی که دانست



 می انوقت بود مطمئن اخالقش و تربیت از که بسپارد کسی

 .  بمیرد و بگذارد زمین راحت سر توانست

 

🌸 🌸 

 

 هشت_سی#

 

 

 

 شروع اش شد،دوره بیدار خواب از وحشتناکی درد دل با ایدا

 یک و بماند تخت روی را روز تمام خواست می دلش بود شده

 و سر به آبی. بیاندازد راه زاری و گریه بیخودی سیر دل

 :گفت اینه ،روبروی زد صورتش به ضربه چند و زد صورتش

 

  



 .  داری کار کلی امروز ایدا بیا خودت به-

 

 امد بیرون بهداشتی سرویس از وقتی نبود، خودش دست اما

 . خورد ان کناری دیوار به محکم اش شانه

 

 

 سر پشت چطور است قرار را بود تمرین که امروز دانست نمی

 فروش خرده که ای بچه دنبال مثال مسیری باید تازه بگذارد

 . دوید می بود مخدر مواد

 

  

 دیوار به رو دیوانه مثل درست و زد دیوار به محکم را دستش

 .زد جیغ زبان بی

  

 .  کنار برو راهم سر از-



 

 

 به چشمش رفت می اشپزخانه سمت به که حال همان در

 که را اش جانانه های غره چشم و افتاد بانویش مهری عکس

 و اورد خاطر به را بود اش دیوانگی زمان همین مخصوص

 . خندید

 

 

  ای. بود راهم سر دیوار کنم چکار خب-

 می الودش خواب شدت به که خورد مسکن چند خالی شکم

 .  شد می سرپا طریقی به امروز باید نداشت ای چاره اما کرد

 

 



 درست برام هات معجون اون از بودی کاش جون مادر-

 می حالم سر بازم اما موند می زهرمار مثل درسته میکردی

  مادری؟ تنهام چه دیدی. اورد

 

 

 می بود عقربی در قمر چکید،اوضاع چشمش از اشکی قطره

 یا بکشد را او یا بزند داد سرش امروز اسماعیلی اگر ترسید

 قطره داد تکان سری. کند گریه های های و بشیند زمین روی

 اماده کم کم باید. گرفت بود رسیده اش چانه به حاال که اشکی

 نمی امروز کند همراهیش که زد می زنگ راحله به و شد می

 افتاد می گردنش نفر چند خون کند، رانندگی تنهایی توانست

 . 

 

 

 لحظه هرچند و بود ایستاده منتظر اش خاله ی خانه دم زانیار

 به چشمشان تا و کشید می سرک ها همسایه از یکی یکبار



 ما یعنی که دادند می تحویلش مضحکی لبخند افتاد می زانیار

 . اینجایی چرا دانیم می

 

 کرده صحبت اش پسرخاله با ها بار امد می محله این از بدش

 جایی به و نیست اش خاله ی خانواده مناسب محل این که بود

 مخالفت اش پسرخاله اما کنند مکان نقل انها ی خانه نزدیک

 حال کمک هم ها همسایه و است پدری ی خانه که کرد می

 . خواهرش و مادر

 

 

 حدیث شاید زد زل خانه در به و انداخت باال ای شانه زانیار

 .  افتادند می راه زودتر و جنباند می دست کمی

 

 



 به بزرگی شد،لبخند پیدا در قاب میان حدیث مظلوم ی چهره

 اولین برای زانیار. کرد می زیباتر را صورتش که داشت چهره

 راضی ببیند نزدیک از را صحنه تا امده او دنبال اینکه از بار

 . بود

 

 که حیف صد و حیف اما بود اش نداشته خواهر مثل حدیث

 می معذب را حدیث هم او هم جا نابه های دلسوزی با مادرش

 داشتند بچگی در که صمیمی ی رابطه داد نمی اجازه و کرد

 کرد می زانیار که کاری هر چون بماند نزدیک و پاک همانطور

 .  شد می برداشت سو

 

 .شدید معطل ببخشید زانیار اقا سالم-

  

 روسری اینبار پوشید می ای ساده روسری که همیشه برخالف

 را اش لبنانی چادر و بود بسته سرش به زیبایی طرز به را اش

 . بود پوشیده



 

 

 وجودش ظرافت برای که داشت را کسی لیاقت.  بود شده زیبا

 خیر خدا.خواست می او برای را همین هم زانیار و بدهد جان

 که بود انداخته ذهنش در را فکر این اصال که بدهد مادرش

 . کند مقایسه اش اینده همسر های ال ایده با را حدیث

 

 

 ترسید می اما زیادی زانیار برای و بود کامل لحاظی هر از او

 نفسی به اعتماد ان و کند سرخورده را او کارهایش با مادرش

 . بگیرد او از را بود زنان زیبایی ی مشخصه که

 

 

  ببندید کمربندم باشین راحت. نشدم معطل میکنم خواهش-

 



🌸 🌸 

 

 نه_سی#

 

 

 

  ببندید کمربندم باشین راحت. نشدم معطل میکنم خواهش_

 

 

 زانیار بست را کمربند و داد صندلی به را اش تکیه حدیث

 . فشرد گاز روی را پایش

 

 بود بسته ایدا برای را کمربند که اورد خاطر به را قبلش شب

 برای چرا اما بود داده انجام ارادی غیر خیلی اینکار ،هرچند



 او به خواست می چه ناخوداگاهش نکرد؟این را اینکار حدیث

  بگوید؟

 

 

 دراز کجکی پرایدش پشت درد از که ایدا به نگاهی راحله

 . زد غر و انداخت بود کشیده

 

 

 که بدویی تونی نمی وضع این ؟با کنی چیکار میخوای االن-

 هم با رو مون هردو میاد اسماعیلی کنیم کنسل هم نمیشه

 .  میکنه یکی

 

 کشید شکمش روی تر محکم را دستش و نکرد توجهی ایدا

 .  شد بلند جایش از نداشت تعریفی هم ،اعصابش

 



 

  شمام با خانوم ایدا--

 

 

 :نالید و کرد مرتب را شالش عصبی ایدا

 

  

 رنگ این با همه بره ابروم ترسم ؟می االن کنم چیکار میگی-

 از حاضرم. نزن رو کنسلی حرف اصال. خبره چه بفهمن روم و

 راه در اقا بده.نکشم رو اسماعیلی منت صحنه سر بمیرم درد

 میشه افتخاری پر مرگ چه. میمیرم دارم دوست که کاری

 . مُرد و افتاد صحنه سر که بازیگری.

 

 



 بود گفته میت به که ایدا صورت به نگاهی اینه از چپکی راحله

 : گفت و انداخت زکی

 

 

 که هم چقدر. بگی خبری تیتر نیستی بلد ادمم مثل-

 .  نمرده اینجوری هیشکی نترس دراماتیکی

 

 

 جلو به کمی راحله که زد راحله صندلی پشت به لگدی ایدا

 .  شد متمایل

 

 

   شیشه تو میرم االن گرفته مرض نکن-

 سقف به را نگاهش ، افتاد صندلی روی حال بی هم باز ایدا

 . داد ماشین خاکستری



 

 

 ؟ میزنم امپولهایی چه ام مشکل اون برای بیچاره من میدونی-

  نمیشه بلند روز دو بزنی گاو به رو هرکدومش دیگه نمیدونی دِ

 

 

 دار بچه به اقدام که بود سوخت،مدتی راحله برای دلش ایدا

 راحله. بود نشده حاصل حاال تا جوابی اما بودند کرده شدن

 . است شوهرش از مشکل گفت می

 

 خودش روش به را او کرد می سعی وگرنه نداشت حال ایدا

 در فعال اما کند دور ذهنش از را مشکلش فکر کند شاد

 توی و اورد بیرون را اش گوشی.نبود مناسبی موقعیت

 : نوشت ها یادداشت

 



 

 کن کاری و کن دعوت غذا وعده یه به رو شوهرش و راحله-

 .  بره یادش مشکلش

 

 

 وار و شل احوالپرسی همه با ایدا و رسیدند صحنه سر بالخره

 . رساند سهیال به را خودش و کرد ای رفته

 

 

  پریده؟ رنگت چرا-

 

 

 : گفت و چسبید را سهیال دست رفت می گیج سرش ایدا

 



 

 همه وگرنه بگیرم لعابی و رنگ یه کن کاری یه سهیال-

 .  مرگمه چه میفهمن

 

 امر یه این اینکه راجب را اش سخنرانی خواست می سهیال

 کشید را دستش ایدا که کند شروع موارد بقیه و است طبیعی

 .  رفتند گریم کانکس سمت به و

 

 .  شدم ؛اویزون حداقل بشه باز چشام این کن کاری یه-

 

 

 

 ایدا گریم به شروع حرف بی و کرد مرتب را وسایلش سهیال

 جدی ایدا به سیامک ی عالقه که بود فهمیده وقتی از ، کرد

 و بود شوت کال که ایدا البته بود شده سنگین سر با کمی است



 مثل و گیرد می برایش کمی را خودش سهیال که دانست نمی

 حینی در و بود شده متوجه راحله اما کرد می رفتار او با قبل

 کرد نثارش هم سری بر خاک شد می رد ایدا سر باالی از که

 را دستش باز و داد تکان بابا برو معنی به هوا در دستی ایدا که

 .  انداخت کنارش شل

 

 

 خیلی دیگر چشمش خورد جا کمی ، کرد باز را چشمش وقتی

 ایدا داشت خود جای دیگر که هم قرمزش رژ و بود شده باز

 .  بود نرسیده خودش به اینگونه هم خواهرش عروسی برای

 

 

 خدا رو تو چیه این وایمیستم جات من برو گفتم قطام به-

  سهیال

 



 . زد کنایه لب زیر و کرد جمع را وسایلش حوصله بی سهیال

 

  اس نکنه درد دست عوض-

 

 

 را سهیال و برداشت سهیال بساط و بند بین از دستمالی ایدا

 که کاشت اش گونه روی خیس  ای بوسه و کرد بغل مهربانانه

 . ماند اش گونه روی رژلب جای

 

 

  چندش نکن عه-

 

 



 و امد سراغش بد درد ان باز و نگفت چیزی و خندید ایدا

 .  بنشیند صندلی روی شد مجبور

 

 

  ؟ مونده کجا ایدا-

 

 به شروع ها پیرزن مثل دل در ایدا بود اسماعیلی صدای

 .  کرد نفرین

 

 

 .  قبرستون ی گوشه بیفته صدات الهی-

 

 



 بیچاره، نبود بد هم ها انقدر اسماعیلی گرفت گاز را زبانش بعد

 و رفت بیرون کانکس از. همین بود بد خودش حال فقط

 دلش اشنای شاید تا چرخاند چشم و داد اسماعیلی به سالمی

 . شد مات روبرویش ی صحنه دیدن با که بیابد را

 

 

 ی برازنده چقدر. امدند می انها سمت به زیبایی دختر با زانیار

 . بودند هم

 

 

 و رفت می راه وقار با خیلی بود ایستاده زانیار کنار که دختری

 از ایدا و انداخت نمی تخته و شلنگ عادی مواقع در ایدا مثل

 . بود متنفر او

 

 



 دختر ان با را زانیار خواست نمی برگرداند شدت با را سرش

 حسابی و درست اعصاب که حاال مخصوصا ، ببیند ناشناس

 نباید که یکی به اش اعصابی بی ترکش ترسید می  نداشت

 . بماند برایش پشیمانی بعدا و کند اصابت

 

 🌸 

 

 چهل#

 

 

 

 

 دختر ان با را زانیار خواست نمی برگرداند شدت با را سرش

 حسابی و درست اعصاب که حاال مخصوصا ، ببیند ناشناس



 نباید که یکی به اش اعصابی بی ترکش ترسید می  نداشت

 . بماند برایش پشیمانی بعدا و کند اصابت

 

  کردی؟ شکلی این خودتو چرا-

 

  

 سینه به دست ایدا ، بود شکلش و سر به اسماعیلی ی اشاره

 .بدهد را هیچکس جواب خواست نمی دلش نزد حرفی و شد

 

 که اسماعیلی. خواهد می دلش که هر با برود هم زانیار اصال 

 .  شد بیخیال دهد نمی جوابی ایدا دید

 

 های صحنه بیشتر داریم، تمرینی شات یه فقط امروز حاال-

 . میگیریم داریم رو سیامک

 



 

 جلوی هم باز که درک به بگوید که امد ایدا زبان نوک تا

 . گرفت  ضرب زمین روی پایش با و گرفت را خودش

 

 برود باال نفسش به اعتماد کمی تا بود نپوشیده هم بلند پاشنه

 همین و اورده کم خیلی زانیار همراه مقابل در کرد می حس

 .شود تر مشتنج اعصابش تا شد می باعث

 

 ای صحنه نبود قرار که امروز کرد می چیکار اینجا زانیار اصال

 دهد، اموزش سیامک و ایدا به را خاصی چیز یا کند طراحی

 دیدن از بعد همراهش یا دهد؟ نشان را همراهش بود امده فقط

  دهد؟ نشان خودی بود امده کذایی های عکس ان

 

 



 پرت را بود پایش جلوی که سنگی ، بود بیشتر دوم احتمال

 مهم برایش زیاد ها عکس ان که بود همین بخاطر کرد،حتما

 .  نبودند

 

 ،لعنتی برگشت و انداخت انها به سریعی نگاه چشم زیر از

 را بودند صحنه این شاهد که چشمش جفت خواست می دلش

 .بیاندازد سگ جلوی و بیاورد در حدقه از

 

 اسمش اینکه از زانیار کرد می فکر که بود خیال خوش چقدر

 سمت به داشتند. اید می خوشش دهند قرار ایدا اسم کنار را

 اما دهد نشان را رویش ان نداشت دوست امدند می او

 . ببینند را سکه دیگر روی که بودند مشتاق انگاری خودشان

 

 

 ...زانیار اقا خواستی خودت-



 

  

 ،نگاهی بود گرفته بازی به را زانیار لب ی گوشه کوچکی لبخند

 و کرد می نگاه اطراف به شگفتی با که انداخت حدیث به

 . داشت لب به بزرگی لبخند

 

 زل دو ان به تفاوت بی درظاهر ایدا ، رسیدند ایدا به بالخره

 . بود سوختن حال در درون از اما بود زده

 

 

   خانوم برای لبخندش ماست برای تخمش و اخم-

 

 

 و بود شده منطق بی لحظه ان اما کرد می هم انصافی بی البته

 درونش اتش از کمی خواست می فقط نبود مهم برایش چیزی



 می را نفر چند وجودش اتش ببیند و کند ها بیرون به را

 . سوزاند

 

  خانوم ایدا سالم-

 

 با ،زانیار گرفت انها از را نگاهش و کرد ای اهسته سالم ایدا

 نمی ،منکر شد خیره ایدا ی شده ارایش ی چهره به تعجب

 . میکرد فرق همیشه ی ایدا با اما بود شده تر زیبا شد

 

 

 بودند ق مشتا خیلی هستن خانوم حدیث دخترخالم ایشون-

 . ببینند رو شما

 

 



 حال در که دختر زیبای و عسلی چشمهای به حوصله بی ایدا

 که داد می زانیار به را زد،حق زل بود کیفش با رفتن ور

 بدون.برگزیند خودش برای حدیث خوی و خلق با دختری

 . بود ایستاده جایش سر ساکت بزند حرفی اینکه

 

 حاال بود داده انجام را ها معرفی بگوید چه دانست نمی زانیار

 که ایدایی. ببیند ایدا جانب از العملی عکس تا بود منتظر

 .  بود شده غریب عجیب شدت به امروز

 

 

 ان دنبال که چیزی و شد کیفش بیخیال حدیث بالخره

 خجالتی لبخند با را ان بود ایدا عکس.کشید بیرون را میگشت

 : پرسید ارام و گرفت ایدا سمت به

 

 . خانوم ایدا بزنید امضا من برای رو این میشه-



 

 

 رفت می عقب عقب که همانطور و نشاند لبش به لبخندی ایدا

 : گفت

 

 . برسم کارم به باید من خانوم هستی ببخشید-

 

 

 لبخند به کند ضایعش بیشتر تا گفت اشتباه را اسمش عمد از

 و شد خیره اش شده دراز دست و دخترک لب روی خشکیده

 از زانیار که اخمی که نماند. رفت اسماعیلی و راحله سمت به

 . ببیند بود نشانده پیشانی به زشتش رفتار

 

 

  



 را اویزانشان ی چهره اینکه محض به رفت می گیج سرش

 رفتاری همچین نباید بود دیر اما بود شده پشیمان بود، دیده

 هم ها ستاره مرض به و نبود خودراضی از داد می نشان خود از

 امضا که باشد وسختش بگیرد را خودش بخواهد که نبود دچار

 .بزند

 

 همین پیش لحظه چند همین اما نبود شکستن دل اهل اصال

 .  بود کرده را کار
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 را اویزانشان ی چهره اینکه محض به رفت می گیج سرش

 رفتاری همچین نباید بود دیر اما بود شده پشیمان بود، دیده

 هم ها ستاره مرض به و نبود خودراضی از داد می نشان خود از

 امضا که باشد وسختش بگیرد را خودش بخواهد که نبود دچار

 .بزند

 

 همین پیش لحظه چند همین اما نبود شکستن دل اهل اصال

 .  بود کرده را کار

 

 

 کردی می فکر اورده رو خالش دختر دلیلی هر به اصال-

 ...  طرفدارته

 

 



 پشیمان رفتارش از و بود نشسته اش پیشانی روی شرم عرق 

 قرار اسماعیلی روبروی و داد تکان شدت به را ،سرش بود

 خارج زشتش رفتار شوک از هم زانیار و حدیث گویا ، گرفت

 .  گشتند می را صحنه و بودند شد

 

 

 به جونت انگار بدویی بچه این دنبال جوری یه باید ببین ایدا-

 کار توی افتاده بچه این که ناراحتی تو. اس بسته قضیه این

 طرف دیگه که بدی مالیش گوش جوری یه باید و مواد پخش

 بزنی رو بچه محکم نیس الزم تمرین برای حاال. نره قضایا این

 .  بزنیش واقعی کامال باید اصلی برداری فیلم برای ولی

 

 

 خودش به و بود غرق خودش افکار در اما داد تکان سری ایدا

 .  گفت می ناسزا



 

 

 .  شد رشته بودی کرده پنبه هرچی ایدا بهت لعنت-

 

 .  بدویی سرعتت اخرین با باید رو مسیر این-

 

  

 هم ان به کردن نگاه از کرد،ایدا اشاره طوالنی نسبتا مسیر به

 .   بدود را ان که برسد چه ترسید می

 

 نداشت را یکی این ی حوصله ، امد می سمتش به سیامک

 ایدا برای سری اسماعیلی را اش احوالپرسی از بعد ،سیامک

 . ماند جواب بی که داد تکان هم

 



 رسید می نظر به پریده رنگ که ایدا صورت به تری دقیق نگاه

 حال که بود معلوم هم ارایش همه ان زیر از ،حتی انداخت

 . ندارد مساعدی چندان

 

  ایدا؟ خوبی-

 

 همه از بیشتر چرا دروغ نبود خوب ، انداخت باال را سرش ایدا

 چی همه به بود زده گند که فندقیش مغز و خودش دست از

 . بود عصبانی

 

 طوالنی دوره یه و میشد طوفانی لحظه یه بود همین اخالقش

 کرد می جور و جمع را طوفان از حاصله های خرابی باید هم

 ایدا اما بود داده هشدار باره این در او به بارها خواهرش.

 . بود نکرده توجهی

 



 : کرد زمزمه گوشش دم ارام و شد نزدیک او به کمی سیامک

 

  کنند؟ کنسل رو امروز تمرین که بگم میخوای-

 

 

 نگاه و برگشت هم ،زانیار بود شده خم سیامک که لحظه همان

 روی را یخی اب سطل کرد می ،حس انداخت او به عصبانی

 .  کردند خالی سرش

 

 

 فیلم توی خوام نمی کنم تموم امروز رو تمرین این باید-

 .بیارم کم برداری

  

 زور به. بگیرد قرار جایش سر که کرد اشاره او به اسماعیلی

 . کشاند انجا به را خودش



 

 تمام تقریبا بدتر همه از و شد می کشیده زمین روی پاهایش

 می نگاه را او منتظر و کرده تعطیل را کارشان جورایی یه سِت

 چشم جفت دو های نگاه تر سنگین ها نگاه ی همه از کردند

 .  بود عسلی

 

 

 . داد دلداری کمی خودش به و کرد سفت را اش روسری ی گره

 

 می تردیمل روی باشگاه توی روزها بقیه مثل داری کن فکر-

 .  نداره فرقی هیچ. دوی

 

 بیاورد کم زانیار ی دخترخاله جلوی وجه هیچ به خواست نمی

 دهد اجازه که شد نمی دلیل این اما درست بود پشیمان ،

 . کند بازی اش حرفه ابروی با اسماعیلی



 

 روی کرد سعی ایدا اما امد می ابرو و چشم هی دور از راحله

 همان اما کرد شروع اسماعیلی ی اشاره با.شود متمرکز دویدن

 . شد بلند اسماعیلی داد راه وسط

 

 

 . که واقعا میدَوی دخترا مثل. دویدنه طرز چه این-

 

 دخترا مثل که جمله این انقدر اسماعیلی ، اورد جوش ایدا

 های خانم ی همه که بود کرده بیان امیز تحقیر را میدوی

 بلند جیغش. بودند کرده جمع را خودشان صحنه در حاضر

 . شد

 

 



 نقشم چون شده باورتون اینکه مثل ام بدو کی مثل میخواین-

  چشه؟ دخترا دویدن مگه بعدش پسرم؟ منم اس پسرونه

 

 جمله. دید مگسی را ایدا اعصاب و پَس را هوا که اسماعیلی

 را اش جمله اگر کرد می احساس ،حقیقتا کرد اصالح را اش

 . بکنند سرش از پوست صحنه در حاضر ها خانوم ندهد تغییر

 

 باید شدی بزرگ پسرا عین مثال تو همینه منظورم دقیقا-

 کردی فراموش خودتم انگار تقریبا. بدوی تر تند خیلی

  ها خانوم نشه تفاهم سو. دختری

 

 که کرد هم داری کش ی خنده حرفش همین بند پشت

 . نخندید او به هیچکس
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 روی حدیث و زانیار اینبار. گرفت قرار جایگاهش سر باز ایدا. 

 دانست نمی ایدا کردند می نگاه او به و بودند نشسته صندلی

 . است معذب نگاهشان زیر اینقدر چرا

 

 خودش دنبال را ها نگاه خدا ی همیشه که داشت عادت او

 . بود اذیت واقعا اینبار اما بکشاند

 

 

 . اماده،حرکت-



 

 

 دل و هایش سرگیجه به و کرد تالشش تمام دیگر بار ایدا

 . نبود راضی اسماعیلی هم باز اما نکرد توجهی دردش

 

 

 به ای درمانده داد،نگاه می جان داشت کلمه واقعی معنای به

 دیگه طرف از و پی در پی های دویدن طرف یه ، انداخت زانیار

 . بیاورد کم که بود شده باعث زانیار جلوی رفتارش از پشیمانی

 

 

 جلویش ابی بطری با راحله ، گرفت نفسی و نشست زانو روی

 توانست نمی که بود اورده کم نفس انقدر ایدا اما گرفت قرار

 و دید می سیاهی های نقطه چشمش جلوی. بنوشد چیزی

 .  بود شده تار کمی دیدش



 

 

 .پیرزن خاله میکنی فس فس چقدر ایدا-

  

 که ندانست این الیق حتی ایدا بود، نمکدان اسماعیلی صدای

 : گفت و ننشت ساکت سیامک اما. بدهد جوابش

 

 

 همینقدر بودم منم بگیره نفس بدید اجازه یکم اسماعیلی اقا-

  کنید؟ می اینجوری دختره ایدا چون یا گرفتید می سخت

 

 

 . نداد جوابی بود سرسخت ستیزان زن از که اسماعیلی

 



 

 می احساس رفت می راه ابر روی انگار اما شد بلند دیگر بار

 به زانیار.شود خالی پایش زیر دارد امکان لحظه هر کرد

 هول بدتر ایدا شد می باعث این و بود شده نزدیک جمعیت

 . کند

 

 

 کرد حس که بود راه وسط کرد دویدن به شروع دیگر بار

 دیگر و شد خالی پایش زیر و رود می سیاهی چشمش جلوی

 . نفهمید چیزی

 

 

 ،از نیست مساعد چندان ایدا حال که بود شده متوجه زانیار

 ها فرسنگ انگار بود غریب عجیب هم ورودش ابتدای همان



 باعث وهمین داشت فاصله شناخت می که مهربانی ایدای ان با

 . بود شده تعجبش

 

 صندلی روی چرخاند صحنه در کمی را حدیث اینکه از بعد

 بزنند باهم که نداشتند خاصی حرف همیشه مثل نشستند

 که کرد می را تالشش تمام که شدند خیره ایدا به بنابراین

 خیلی دید شغلش بخاطر. بدود تند اسماعیلی ی خواسته طبق

 را ایدا حد از بیش سفیدی هم همانجا از و داشت خوبی

 . بود نمانده بدنش در خون ای قطره انگاری داد می تشخیص

 

 حاضر های بازیگر به کنجکاو که حدیث به و شد بلند جایش از

 : گفت بود زده زل صحنه در

 

  خانوم حدیث میام االن-

 



 : پرسید شناخت می که اشنایی تنها رفتن از نگران حدیث

 

  برمیگردید؟ کی-

 

 را اش خجالتی ی دخترخاله خیال اینکه برای و زد لبخندی

 : گفت کند راحت

 

  میام زودی-

 

 بد دختر این حال واقعا که شد متوجه شد که ایدا نزدیک

 حال که بگوید او به تا رفت اسماعیلی سمت به سریعا است

 اما کند تمام تمرین این است بهتر و نیست مساعد بازیگرش

 .  افتاد بیفتد نباید که اتفاقی بود شده دیر خیلی انگاری

 



 ایدا سر. بود صدر در زانیار و بردند هجوم ایدا سمت به همه-

 و نشده زخمی ضربه اثر در سرش شود مطمئن که داد تکان را

 .  اید نمی خونی

 

 از اینقدر اسماعیلیه تقصیر همش شد چطوری خدا بنده نگاه-

 .  میکشه کار ایدا

 

 : گفت و کرد انکار تیزی و تند لحن با اش کناری دختر

 

 جلب میخواد میکنه لوس رو خودش داره بندم می شرط-

 .  کنه توجه

 

 . زد بلندی فریاد شنید را این که زانیار

 

   زود. کنید خلوت رو دورش-



 

 

 کمی و کشیدند را خود حساب بلندش و دستوری لحن از همه

 گرفتند را ایدا دور حدیث و راحله.شد تر خلوت ایدا دور

 سیلی شدت از زانیار که طوری زد ایدا صورت به محکم راحله

 . خورد جا

 

 

 رو بازوش زیر حدیث. کشتینش بدتر شما خانوم تر یواش-

 . ماشین سمت ببریم خانوم راحله با بگیر

 

 

 و امد ایدا سمت به بود دستش که لیوانی با سرعت به سیامک

 . خوراندند قند اب ایدا به کمی

 



 

 دید را زانیار نگران ی چهره و کرد باز کمی را چشمانش الی

 . شنید را سیامک صدای که انداخت پایین را سرش شرمزده.

 

 

 یه مرغت کنم کنسل رو کوفتی تمرین این بذار میگم هرچی-

 . سرتو پشت ببینم بگیر تحویل بیا داره پا

 

 

 حدیث نگران چشمان از را چشمش و داد تکان سری ایدا

 . بود شده ضایع بد چه و بود شرمزده رفتارش از ،چقدر گرفت

 

 

 . نیست چیزیم خوبم-



 

 

 : گفت قاطع و پرید حرفش میان زانیار

 

 

 . نیفته بگیرین رو دستش خانوم حدیث. درمونگاه برمت می-

 

 

 : زد لب و گرفت را زانیار استین مستاصل ایدا

 

  بدم زحمت نمیخوام-

 

 



 ایدا سفید صورت در که راحله دست جای به نگاهی زانیار

 .رفت او به غلیظی ی غره وچشم انداخت کرد می خودنمایی

 

  

  ماشین توی منتظرم-

 

 

 🌸 🌸 

 

 سه_چهل#

 

  

 

  ماشین توی منتظرم_



 

 ماشینش عقب صندلی روی را حال بی ایدای که دید زانیار

 نمی بود افتاده راه به قلبش در قراری بی ،جریان نشاندند

 حال این در را ایدا نداشت ،دوست چیست دلیلش دانست

 برای اش سالمتی بود که اخالقی هر با بود که ،هرچه ببیند

 .  بود شده مهم زانیار

 

 

 انداخت سیامک به نگاهی.نبود خودش از بازجویی وقت االن

 نمی چیزی و بود خیره ایدا جایی جابه به سینه به دست که

 . باشد جنم بی انقدر ادم که بود ،بد گفت

 

 



 اجازه راحتی همین به ولی دارد دوست را ایدا که دانست می

 که کسی برای و شود وارد حریمش به دیگری مرد که داد می

 . کند تکلیف تعیین داشت دوست

 

 صحنه ورودی در جلوی ایدا طرفدارای از محدودی تعداد

 بالشتی و کرد باز را عقب صندوق در زانیار که بودند ایستاده

 . کشید بیرون را بود گرفته نظر در خاص مواقع برای که

 

 

 .  ها خانوم کنار برید-

 

 بالشت زانیار و کردند باز را راهش جلوی دو هر راحله و حدیث

 بود داده تکیه صندلی به را سرش حال بی که ایدایی به را

 . سپرد

 



 

 طرفدارا در دم بکشید دراز سرتون زیر بذارید رو بالشت-

 مجازی فضای توی عکسی حالتون این از نظرم به ایستادن

 .بهتره نشه پخش

 

  

 زانیار و گرفت را بالشت و کرد نگاه چشمانش به شرمزده ایدا

 نگاهی اینه از.گرفت جا جلو صندلی در هم حدیث بست را در

 بالشتش در را سرش و بود کشیده دراز انداخت،ایدا پشت به

 ملحفه نباید حاال حاال که کرد فکر خود با زانیار. بود کرده فرو

 .  بشورد را بالشت ی

 

 

 . نیست خوب حالش اصال فکرکنم برید زودتر زانیار اقا-

 



 

 نهیبی شد پشیمان باز اما کرد نثارش خودشیرینی دل در ایدا

 .  زد خودش به

 

 

 سیندرال نامادری شدی. ایدا بیاد بدت اخالق این به تف-

  نداری خبر خودت

 

 . میداد خوبی بوی چه گفت می چه وسط این بالشت این

 

 

 پشتی به نامحسوس را سرش و شد بلند دستش مچ روی کمی

 سرش بیشتر. میداد را خودش بوی کرد نزدیک زانیار صندلی

 . نکرد توجهی حدیث به هم اصال و کرد فرو بالشت در را

 



 شدی باز هم از کارتون مثل تو نشسته که جلو نشسته خب-

  بشینی؟ هم جلو حالت این با داشتی انتظار پشت این افتادی

 

 

  بهتره؟ حالتون خانوم ایدا-

 

 و جمع را خودش کمی داشتنی دوست تُن با بود زانیار صدای

 : گفت کردو جور

 

 برم راحله با میذاشتید باید شد هم زحمتتون ببخشید بله-

 . شدند اذیت هم تون دخترخاله.

 

 رفتار جبران برای فکری به باید ، بود شیرینی خود وقت

 بود انداخته زحمت به را او االن که مخصوصا ، کرد می صبحش



 کنارش راحله دار و گیر این در چطور دانست نمی که کیفش.

 . چرخاند تویش دستی و گذاشت شکمش روی را بود گذاشته

 

 

 های خواننده از یکی از پی آی وی بلیط تا چند که بود یادش 

 به حضور کنسرت در تا بودند فرستاده برایش ایران معروف

 صحفه در اینکه هم باشد داده نشان خودی هم و برساند عمل

 خواننده فالن که بیاندازد راه چه چه و به به اش مجازی ی

 .ها صحبت این از و است فالن

 

 

 اینکه با داد می زانیار و حدیث به عذرخواهی برای را همین

 ی بهانه برایشان و کند بزرگی خبط همچین که امد می زورش

 جبران برای و بود حقش اما کند جور بیشتری مالقات قرار

 را حواسش باید ولی رسید نمی ذهنش به دیگری فکر کارش



 بدهد حدیث به را ها بلیط زانیار چشم جلوی که کرد می جمع

. 

 

 .  گرفت نمی موش خدا رضای محض دیگر بود سیاهه گربه

 

 

 صندلی روی هم حدیث و بود شده خیره سِرم های قطره به

 ان از و نداشتند مشترکی ،حرف بود نشسته دستش کنار

 باشد ممکنش حالت ترین اجتماعی در ایدا که نبود هم زمانها

 هم را مار زبانش گفت می خواهرش. بگیرد گرم او با بخواهد و

 به سر که داشت مرض مگر خب اما کشد می بیرون اش النه از

 که البته صد بتمرگد اش النه در که بهتر همان بگذارد مار سر

 صبحش رفتار و خودش به بیشتر صفت این و نبود مار حدیث

 .  خورد می

 



 

  دیگه؟ نمیاد چرا پس-

 

 می ایدا رفت چال اش گونه که زد ملیحی لبخند حدیث

 ان از که کند فرو ها چال ان در را انگشتش جوری خواست

 لپ چال بود گفته کسی چه اصال. بزند بیرون لپش طرف

  زیباس؟

 

  میگید؟ رو زانیار-

 

 زمزمه حرص از مایه ته با و گرفت ها چال ان از را چشمش ایدا

 . کرد

 

  میگم رو دکتر نه-

 



 

 بیرون دستش از و بست را ان ایدا که بود رفته نصفه تا سِرم

 سرم جای که داد انجام را کار این وحشیانه هم کمی کشید

 .  نبود مهم برایش اصال این و امد خون کمی

 

 . کنم خبر رو دکتر میذاشتین وا عه-
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 .  کنم خبر رو دکتر میذاشتین وا عه-

 



 را شالش و زد تن را یش مانتو و زد ای نیمه نصفه لبخند ایدا

 . کرد مرتب

 

  

 .  شدم کار به دست خودم منم دیگه نیومد-

 

 

 به که دید را زانیار که کند حساب که رفت پیشخوان طرف به

 . امد می سمتش

 

 

 پایین را سرش ایدا که دید زانیار.گرفت سمتش به را ای ابمیوه

 او به بنابراین دانست می را شدنش مظلوم دلیل ،خب انداخت

 بود زده باال که استینی به نگاهی. باشد راحت که داد اجازه

 . کرد اخم و انداخت



 

 

 روی بزنه زخم چسب یه نبود یکی درمونگاه این توی یعنی-

  دستتون؟

 

 

 نشده ان متوجه ،اصال انداخت اش خونی دست به نگاهی ایدا

 پر.کرد عبور قلبش از گرمی جریان زانیارمثل توجه این و بود

 دستش و زد زانیار به کوچیکی لبخند و کشید ان به را شالش

 . کرد کیفش داخل را

 

 

 تونید می.... کنسرت بلیط خانوم حدیث شما به تقدیم این-

 ازتون صبحم رفتار بابت من. ببرید خودتون با همراهم نفر یک



 که امیدوارم. نداشتم مساعدی شرایط اصال میکنم عذرخواهی

 .  ببخشین منو

 

 

 درد سرش بزند حرف کتابی که اورد فشار خودش به اینقدر

 هم کنار را اسمشان خواست نمی ،که حدیث و زانیار. گرفت

 .  دانست نمی را بیاورد

 

 

 باور که نشدم ناراحت اصال من. جون ایدا کاریه چه این وای-

 . بیافتید زحمت به اینجوری نیست الزم کن

 

 

 خواست می دلش نداشت کردن پاره تیکه تعارف توان ایدا

 خودش اما شکست دستم رو کوفتی های بلیط این بگیر بگوید



 را ها بلیط حدیث جای به و امد جلو زانیار و کرد کنترل را

 بود تر بلند هم ایدا از البته بود تر بلند حدیث از خیلی گرفت

 و حدیث قد تفاوت اما بیاید چشم به خیلی که نبود جوری اما

 که خدا از بزند داد خواست می دلش بود محسوس کامال زانیار

 جاش به اما خانوم حدیث بترس ارتفاع از ولی ترسی نمی

 . داد زانیار تحویل ی کوله و کج لبخند

 

 

 .  زنیم می حرف ماشین توی بریم نمونید سرپا اینجا بهتره-

 

 

 کلی هم اینجا تا میرم میگیرم اژانس اینجا از من ممنون نه-

 .افتادید زحمت

  



 حدیث و گرفت را کیفش ی دسته حرفهایش به توجه بی زانیار

 .  نکرد اصراری دیگر ایدا. امد می دنبالشان هم

 

 

 خیلی و نشست عقب ایدا هم اینبار و نشستند ماشین توی

 که کرد کنترل را خودش اما امد فشار قضیه این بابت او به هم

 ی اندازه به امروز. نیافتاد موس موس به باز و نپراند ای تیکه

 .  بود کشیده منت تمام یکسال

 

 

  خانوم ایدا بخورید رو تون ابمیوه-

 . بود چی همه به حواسش همیشه گویا زانیار

 

 شد مشغول طالبیش اب نی با و زد زانیار به اینه از لبخندی

 زانیار فالن و بفرمایید که بزند تعارف خواست نمی هم دلش.



 می دلش شاید و خرید می هم حدیث برای خواست می اگر

 در بروند دوتا خودشان و کنند پیاده جایی یه را او خواست

 .  بخوردند نوشیدنی عاشقانه فضای

 

 کردم حسودی سالم دو سهمیه ی اندازه به من درک به اصال-

  بسه

 

 

 موهایش که دخترکی برای شیشه از و انداخت باال را اش شانه

 . داد تکان دست بود بسته گوشی دو را

 

 

 شبیه بیشتر این گذارند نظر از را دخترک و زد لبخندی زانیار

 نمی ارامش لحظه یک که ایدایی. شناخت می که بود ایدایی

 . بود ورجه ورجه حال در مدام و گرفت



 

 خود از را کسی و بود دریا دلش هایش جیغ جیغ تمام با که او

 یک در ها هورمون کنترل که دانست می زانیار. رنجاند نمی

 . باشد سخت تواند می زن یک برای چقدر خاص ی دوره

 : گفت لبخند با و کرد رد دو ان بین را سرش ایدا

 

 همینجوری بابا مردیم بذارین؟ ندارید چیزی اهنگی زانیار اقا-

 .  چیزی اهنگی یه خالی و خشک

 

 

 و برد ماشین سیستم سمت به را دستش و خندید زانیار

 ایدا ی لوچه و لب پیچید ماشین فضای در شجریان اهنگ

 اویزانش ی چهره به زانیار.  داد تکیه صندلی به و شد اویزان

 . خندید

  



 . خانوم ایدا ندارم تر شاد این از-

 

  

 حدیث نازک ،صدای نگفت چیزی و شد سینه به دست ایدا

 شد مجبور ایدا و برگشت سمتش به که بود مخش روی

 های لبخند این از امد می بدش ای بنشاند لب روی لبخندی

 .  زورکی

 

 ، نکرده رد هم فیلمهاتون از دونه ،یه شماست عاشق مادرم-

 .ببینتتون داره دوست خیلی

  

 رو مادرت دارم دوست منم. من با باش راحت عزیزم-

 .  ببینمشون

 

 : گفت برگشت سمتش به حدیث



 

 

 که حیف ولی دیدینش می اومدین می االن میشد چی-

 .  بده حالتون

 

 

 تون خونواده ببینم دارم دوست منم شدم خوب دیگه االن نه-

 .  رو

 

 

 نشان زانیار ی خوانواده به خودی که بود فرصت بهترین این

 زیر نگاه. دیگر کرد می شروع جایی یه از باید بالخره بدهد

 . کرد زمزمه ارام و انداخت زانیار به چشمی

 

 



 . میام باشن راضی زانیار اقا اگه البته-

 

   خانوم ایدا چشم روی قدمتون-

 

 

 که ماشینی بوقی صدای با که خورد گره بهم اینه در نگاهشان

 جاده به چشم زانیار و امدند خودشان به شد رد کنارشان از

 کشی خط تا دید می را ایدا چشمان طرح بیشتر که دوخت

 . جاده های

                                                           🌸 🌸 
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 اش برجسته های رگ و زانیار های دست از را چشمش ایدا

 پشت را موهایش دستها این اگر میشد چه گرفت، نمی

  شود؟ بیدار خواب از تا کردند می نوازشش یا رانند می گوشش

 

 

 ؟ کرده معذبتون من ؟حضور زنید نمی حرف هم با شماها چرا-

  بابا باشید راحت

 دختر که زد حدیث ی شانه به محکم را دستش حرفش این با

 . شد متمایل جلو به متر سانتی چند بیچاره

  

 ... شما ظریفین چقدر.  خانوم حدیث ببخشید عه-

 

 



 نشاند لبش روی زوری لبخند و چرخاند کاسه در را چشمش

 زانیار که بود منتظر ،ایدا بود برگشته حدیث ظرف به ،زانیار

 نشان را قشنگش روی ان دوباره تا است خوب حالت بپرسد

 خیره جلو به باز و نزد حرفی همشان خوب شانس از اما دهد

 . شد

 

 .  شدم غافلگیر همین برای بودم فکر توی اخه-

 

 

 .  کرد صاف را اش روسری و گفت کشداری هوم ایدا

 

 زانیار اقا میام رو ریتمش من اصال؟یا بخونم براتون میخواین-

  ها؟ برنخوره هم جایی به که بخونه

 

 



 اجرا را خاصی ریتم شیشه با و برد پنجره سمت به را دستش

 با ایدا گفت نمی چیزی و خندید می ریز ریز حدیث ، کرد

 زیادی بیامرزش خدا پدر مادر احتماال که کرد می فکر خودش

 . بودند خورانده کفتر تخم او به

 

 .  کنید شروع زانیار اقا-

 

 هر شدید؟کاش سرحال اینجوری سرمتون توی زدن چی-

 ...  سِرم زیر برم منم بار یه وقت چند

 

 

 نکنه خدا اما گفتند ای نکنه خدا هم با همزمان ایدا و حدیث

 . بود مسائل این و کفتر تخم همان قضیه بود تر بلند ایدا ی

 

 



 هم ،شما بگید خودتون ،از نداره عیبی خونید نمی حاال-

 چی شیم اشنا بیشتر بگید خودتتون از یکم خانوم حدیث

  دانشگاه؟ خوندید

 

 

 را چادرش که دید می ایدا و انداخت پایین را سرش حدیث

 .  کند می مچاله

 

 با و شهرستانه که دارم هم داداش ،یه حسابداریم ارشد من-

 به داده رو عمرش سالهاس هم ،پدرم میکنیم زندگی مادرم

 . شما

 

 ارام و برگشت زانیار طرف به و گفت ای کنه رحمت خدا ایدا

 :: پرسید

 



 .  زانیار اقا شماس نوبت-

 

 را خودش کمی ،ایدا انداخت او به ای موشکافانه نگاه زانیار

 امده یادش را ایدا نوجوانی سالهای یعنی کرد جور و جمع

  داند؟ می او مورد در را چیز همه ایدا که بود فهمیده بود؟یعنی

 

 

 . بپرسید رو همونا خانوم ایدا بدونید دارین دوس چی-

 

 پرسید می اگر بود ،ضایع انداخت پایین را سرش خجل ایدا

 دارید؟ عالقه من به مثال رنگیه؟یا چه عالقتون مورد رنگ

 

 به تر خطر کم سوالهای سراغ بنابراین دیگر بود زشت خب

 . رفت تر کننده کسل مراتب

 



  شما؟ دارید برادر خواهر-

 

 : گفت و داد تکان سری زانیار

 

 .  فرزندم تک نه-

 

 به را انها چطوری دانست نمی دیگر خب جوید را لبش ایدا

 ها این دیگر گفت نمی چیزی هم خودش ،اصال بگیرد حرف

 .  کشیدی می بیرون حرف دهانش از مقاش با باید خوانوادگی

 

 

 نمی خوندم نت از رو چیزایی یه البته جون ایدا چی شما-

 مدت یه هنریتون زوج شما که راسته.درسته حد چه در دونم

  بودید؟ نامزد هم با

 



 

 اسم اخطار با ،زانیار انداخت حدیث به نگاهی متعجب ایدا

 .  خواند را حدیث

 

  خانوم حدیث-

 

 توجیه در سعی و برگشت ایدا سمت به پاچه دست حدیث

 . داشت بود پرسیده که شخصی بسیار سوال

 

 

 تو چون فقط کنم فضولی خواستم نمی کن باور جون ایدا-

 این ازت دیدمت خودم دوست مثل نازنینی و خودمونی اینقدر

 . پرسیدم رو سوال

 

 



 .  داد تکیه صندلی پشتی به ریلکس ایدا

 

 

 پرسیدن روخیلی سوال این من از چیه فضولی عزیزم نه-

 هیچ هم با سیامک و من نه. شده عادی واسم جورایی یه دیگه

 .  نداشتم ای رابطه

 

 

 را فرمان دور دستش ی گره کمی زانیار که دید چشم زیر از

 صحبتی زانیار ی خاله ی خانه به رسیدن تا دیگر ، کرد تر شل

 .  نشد بدل رد میانشان

 

 

 یا حاال است زده هیجان بود معلوم شد پیاده زودتر حدیث

 مادرش کردن خوشحال برای یا یشان خانه به ایدا بردن برای



 را اش کت ی شانه ایدا که شود پیاده خواست می ،زانیار

 : گفت و برگشت ایدا سمت به لبخند با. کشید

 

 در ایندفعه قراره شما؟ دارین برنمی من کت این سر از دست-

  بگیرن؟ عکس اَزمون حالتی چه
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 ،زانیار انداخت پایین را چشمانش و زد کجی لبخند ایدا

 مشکی هالل نیم ان داشت دوست جدیدا شد مشت دستانش

 هایش مژه اما نه یا اند واقعی دانست نمی. بکشد دست را پُر

 . کرد می خودنمایی صورتش در عجیب

 

 بود رفته یادم اصال ؟باورکن اومدم خالی دست نیست زشت-

 چند من میدونید ببری چی یه باید میری کسی ی خونه وقتی

 عکس چهارتا رفتم که هم ایونت مهمونی؟ نرفتم جا هیچ وقته

 تبلیغ بابت راحله هم کلی دادن محصوالتشون از بهم گرفتم

 نظر به بدبخت خیلی میگم رو این دارم چرا اصال. گرفته پول

 دوست که منه تقصیر نکنید فکر البته. که اینجوری میرسم

 خواستن می هی خونه توی اومدن می داشتم دوست. ندارم

 کشم می خجالت االن که خالصه بگیرن عکس من از یواشکی

  میگم خالی دست بیام

 

 



 . کرد دعوت سکوت به را ایدا و اورد باال را دستش زانیار

 

 

 اون به سر یه حتما باید هان؟من بگیرین نفسی یه میخواین-

  شما شدین شارژ خیلی بزنم درمونگاه

 

 

 و کرد باز را ایدا سمت در. شد پیاده و کرد ای مردانه ی خنده

 حال عین در  کشید بیرون چیزی و کرد باز را عقب جعبه در

 : گفت

 

 

 و کادئو امد نمی یادش که چیزی تنها ببینه رو شما ام خاله-

 .  شید پیاده. مسائله این

 



 

 . گذاشت زانیار سر روی را خودش کاله و کرد دراز را دستش

 

 به را دستش. شود ولو هم باز بود نزدیک ایدا و بود فرمش کاله

 داد ای کوله کج نظامی سالم ایستاد راست و گرفت ماشین در

 . داد تکان سری زانیار که

 

 

 سرک نفر بیست بریم بخوایم کوچه ته تا زیاده فضول اینجا-

 .  میکشن

 

 

 تا میاد؟ بهم دارم دوسش خیلی زانیار؟ اقا باشه من مال این-

 خیلی بالشتتونم البته.بودم نشده پلیس فیلمی هیچ حاال

 .  گرفت خوابم گذاشتم سر تا خوابه خوش



 

 

 را شانسش او که هرحال ،به انداخت او به چپکی نگاه زانیار

 . بود خودش مال کاله اما بالشت برای بود کرده امتحان

 

 

 .  خودمه مال دیگه کاله-

 

 

 و کشید تر پایین را ان گرفت کاله ی لبه به را دستش زانیار

 . گذارندند هم را بود بیرون در از چشمش یک که خانومی

 

 مثل ،زانیار شده بهتر خیلی حالش کرد می احساس ایدا 

 کرد می شاداب را گلی هر توجهاتش با که ماند می افتابی



 بهتری مثال کل در بداند چیزی گلی را خودش اینکه نه البته

 . رسید نمی ذهنش به

  بیننن؟ می زیاد فیلم خانوم خاله-

 

 به نگاهی ایدا. بودند رسیده در دم ،حاال داد تکان سری زانیار

 : گفت و انداخت زانیار های جیب

 

  دارین؟ دستمال-

 

 چشم زانیار کشید لبش روی ایدا و داد او به دستمالی زانیار

 بست نقش ایدا لب روی لبخندی شد وارد گویان... یاا و گرفت

 سرش از را کاله. دیگر بود شده هایش اخالق همین ی شیفته

 و گرفت نفسی کرد مرتب را شالش. گرفت دستش و اورد در

 . شد وارد

 



 

 چهره بودند،ایدا ایستاده در دم حدیث کنار چادری خانوم دو

 و زد لبخندی و دید را بود حدیث به شباهت بی که یکیشان ی

 بود زانیار ی خاله حتما او رفت او سمت به محکم های قدم با

 . باشد چیزی ای همسایه که زد حدس هم خانوم یکی ان

 

 ایدا به برعکس و دخترش به زده ذوق و شد باز خاله ی چهره

 : گفت وصفی بی ذوق با زد زل

 

 .  کردید منور اومدید خوش خیلی خودتونید ؟وای راد ایدا-

 

 

 را هم روی تکلف بی خیلی رفت او سمت به و خندید ایدا

 بالخره و داد دست او با فقط خانوم یکی ان اما. بوسیدند

 . کرد باز را رویش



 

 

 حدیث که کند معرفی را او خانوم خاله که بود منتظر ایدا 

 خیلی و انداخت زن های شانه دور را دستش و شد قدم پیش

 : گفت راحت

 

 ...  هم ایشون خاله. هستن من جون خاله اینم-

 

 

 داخل به را همه و اورد باال سکوت معنی به را دستش مرضیه

 کم را دختر این شر و برود که بود گفته حدیث به ، کرد دعوت

 ..بود اورده خانه به خودش با را او کند

 

 خاله فقط امروز بود قرار بود مانده شده خشک همانطور ایدا

 بود هم در اخمش شدت به که مادری.مادرش نه ببیند زانیار ی



 نگاه از توانست می را این امد نمی خوشش هم ایدا از گویا و

 .  ببیند بود ساعته چهار و بیست گویا که رژی روی اش خیره

 

   سهیال بیاد ذاتت به تف ای-

 

 چشم از که کرد حائل کمرش پشت را دستش هم باز زانیار

 . کرد ای غروچه دندان و نماند دور مادرش

 

 

 قدم چند ندید را در ی لبه که بود زانیار مادر پی نگاهش ایدا

 گُل بود نرسیده دادش به زانیار ی خاله اگر و خورد سکندری

 .  بود شده قالی

 

 ..  بدی نشون خودتو باید جا همه که سرت تو خاک-

 



 

 با حدیث ، نشست رفته در زوار و رفته رو و رنگ مبل روی

 امد بیرون اتاق از داشت صورتی ریز گلهای که گلدار چادر

 هم را این روی است شدن اب حال در کرد می حس ایدا.

 . بگیرد قلبی قوت و بیاندازد نگاهی زانیار به که نداشت

 

 

 بازی که اوال اون مخصوصا هاتون فیلم دارم دوس خیلی من-

 میکنم نگاه االنم داشتم دوس اولتو سریال خیلی کردی می

 .  میذارم رو تکرارش وقتی

 

 

 خشکش های شانه و شد کم استرسش از کمی و خندید ایدا

 . کرد شل را

 



 فنچ برنداشته؟خیلی سریال اون سر از دست تلویزیون هنوز-

 .  جون خاله که اونجا بودم

 

 

 اما کند خودشیرینی زانیار مادر برای کمی خواست می دلش

 . نبود بلد

 

  

  چطوره؟ حالتون شما احمدی خانوم-

 

 

 

 

 



 .  ببینید رو شازده کمتر شده باعث ما کار ببخشید_

 

 

 ،دختر انداخت ایدا مشکی زیادی چشمان به نگاهی مرضیه

 .  زانیارش برای نه اما بود زیبایی

 

 

 اندازه به ، کنه قبول رو کار این که نبودم راضی چندان منم-

 . داره دردسر کار سر خودش کافی ی

 

 

 گرفته جلویش حدیث که شربتی ایدا دردسرید، شما یعنی این

 پایش روی دستش لرزش اثر بر ان از کمی که برداشت را بود

 نگاه و نکرد توجهی هم اش شده نوچ پای به اما ریخت



 برای او مادرش گفت می راست. انداخت زانیار به غمگینی

  بزرگ دردسر یک داشت را دردسر حکم زانیار
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 صدفرسخی از قرمزش الکهای که جورابش بی پای به نگاهی 

 مادرش حرف که بود متوجه ،زانیار انداخت زدند می چراغ

 پرت را ایدا حواس کرد سعی بنابراین شده ایدا رنجش باعث

 لب زیر نکند توجه جلب که جوری و رفت او سمت به ارام کند

 :  کرد زمزمه

 



 

   خودت مال هم بالشت-

 

 باال را دستش زانیار که بکشد جیغی که کرد باز را دهانش ایدا

 . شد مانع و اورد

 

 

  جیغ بی فقط-

 

 را سرش وسریع گذاشت دهانش روی را دستش دو ایدا

 هم انقدر ،خب شد چشم در چشم زانیار مادر با و برگرداند

 . نبود سخت ندارد او به ای عالقه زانیار مادر اینکه حدس

 

 



 بی که ؟من چطوریه کنید بازی توش قراره که فیلمی این-

  اکرانشم منتظر صبرانه

 

 به توجهی هیچ میان این در و بود پیگیر حسابی خانوم خاله

 عادت ایدا ،خب کرد نمی بزرگترش خواهر های غره چشم

 مادر تیز نگاه هم طرفی از باشد ساکت اینقدر که نداشت

 . اورد می بند را زبانش زانیار

 

 

 متفاوت کردم بازی که های فیلم تمام از فیلم این راستش-

 تقریبا موهامم نگاه. کنم بازی رو پسر یه نقش قراره اخه تره

 . کردم کوتاه

 

 



 مادر بلند... استغفرا با که ببرد شالش سمت به را دستش امد

 . شد خشک راه میان دستش زانیار

 

 می ،دلش بود کرده فراموش خانه در را زانیار حضور کل به

 . بزند را خودش سیر دل یک شود بلند جایش از خواست

 

 

 بتواند اینکه از امید ،نا بود داده نشان را خودش خوب خیلی

 و برخاست جایش از کند اصالح را همش سر پشت های گند

 : گفت زانیار به رو

 

 .  آژانس بزنید زنگ میشه اگه امروز شدم مزاحمتون زیاد من-

 

 



 به رو رفت در سمت به و انداخت پیشانی به اخمی زانیار

 : گفت مادرش

 

 

  مونید؟ می رو امشب یا دنبالتون میام-

 

 : گفت و کرد نازک چشمی پشت مادرش

 

 امشب من بودی امد و رفت توی خیلی امروز پسرم نه-

 . میخوابم همینجا

 

 

 خاله با را روبوسی مراسم هم ،باز زد چنگ را ایدا گلوی بغضی

 می.کرد خداحافظی زانیار مادر از ارام و انداخت راه جدیث و

 ،نمی بود ایدا رساندن امد و رفت از زانیار مادر منظور دانست



 می کفش یک در را پایش وگرنه کند اذیت را زانیار خواست

 باز را زانیار کاله بغضش با بگیرند اژانس برایش حتما که کرد

 کوچه توی را خودش زانیار از جلوتر کمی و گذاشت سرش

 . انداخت

 

 مادر حرفهای دلیلش دانست نمی کند گریه خواست می دلش

 بود اش ریخته بهم های هورمون تقصیر اینکه یا بود زانیار

 . بود بسته را گلویش راه بغض بود هرچه

 

 بالشت و برد عقب را دستش گرفت جای جلو صندلی در وقتی

 .گرفت دمی و برد پایین را ،سرش گذاشت پایش روی را

 

 و بست را ،کمربندش کرد ارامش کمی خاصش عطر بوی

 .  بیاید زانیار تا شد منتظر

 



 هیچکس ان در که ای ،خانه رفتند می اش خانه سمت به

 کرد می نگاه زندگیش به که دور از ، کشید نمی را ایدا انتظار

 به که بود این ترسش ،روزگاری تنهاس چقدر که دید می

 .  بودند رفیق بهترین تنهایی و او حاال و بگیرد خو تنهایی

 

  خانوم؟ ایدا شده چیزی-

 

 . خوشبختید شما چقدر که کردم می فکر این به داشتم-

 

 موهای میان دستی و کرد متعجبی ی خنده تک زانیار

 . کشید کوتاهش

 

  خوشبختم؟ لحاظ چه از-

 



 روی فرضی های ،خط داد تکیه صندلی پشتی به را سرش ایدا

 نگاه جاده به نبود مجبور زانیار اگر که کرد می رسم بالشت

 بی ایدا که است خودش اسمش ها خط ان شد می متوجه کند

 . نویسد می انگشت با بالشت روی وقفه

 

 .  منتظرتونه که دارید مادری-

 

 

 پشیمان حرفش از سریع دید را زانیار ناراحت ی چهره وقتی

 .  بخرد ترحم ها حرف این با خواست نمی دلش شد

 

 

 نعمت چه مادر بدونید که گفتم ، بشین ناراحت که نگفتم-

 گاهی من اما کنید تعجب شاید بدونید رو قدرش و بزرگیه

 بود سالم هشت همش اخه میکنم فراموش رو مادرم ی چهره



 چهره که ها موقع اون. مردن تصادف توی پدرم و اونو وقتی

 به رو میاد دستم دم هرچی میخواد دلم میشه محو برام اش

 ...  من میگم دارم چی اصال.  بکشم اتیش

 

 

 ای ،لحظه بود او ی خیره که برگشت ایدا سمت  به متاثر زانیار

 چشمانش شب در فقط و کرد فراموش را ایدا های حرف تمام

 جاده به چشم سریع و امد خودش به ایدا جیغ با اما شد حل

 .داد
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 ای ،لحظه بود او ی خیره که برگشت ایدا سمت  به متاثر زانیار

 چشمانش شب در فقط و کرد فراموش را ایدا های حرف تمام

 جاده به چشم سریع و امد خودش به ایدا جیغ با اما شد حل

 . داد

 . ها بود نزدیک زانیار اقا-

 که بود خوشحال شد قرمز بود داده که سوتی از گردنش پشت

 پوشانده اش یقه با که قسمت ان تواند نمی وجه هیچ به ایدا

 . ببیند را بود شده

 . بود نزدیک خیلی اره-

 ،درست بودند نزدیک خیلی مرز ی لبه به کرد می حس زانیار

 تعداد که بود مدتی اما است حالل نظر یک بودند گفته بود

 رد هم را ،صد نه که یک عدد بود انداخته ایدا به که نظرهایی

 دوست خداییش با شدت به که اویی برای این و بودند کرده

 .  بود اور خجالت بود



 .  بیام در تنهایی این از کم کم باید دیگه-

 را منظورش داد فشار گاز روی را پایش بیشتر ناخوداگاه زانیار

 :  پرسید هم باز اما بود فهمیده

  چیه؟ منظورتون-

 برگشت زانیار سمت به و چالند بغلش در را بالشت کمی ایدا

 . داد می راکد وضعیت این به تکانی یه بالخره باید

 .  نیستم تنها موقع اون ،حداقل کنم ازدواج میخام-

 زانیار دل در اتشی چه نفهمید و زد نمایی دندان لبخند

 نگفت چیزی دیگر ایدا رسیدند اش خانه به وقتی تا ، انداخت

 . گذاشت تنها همش در افکار با را زانیار و

-----------------------------------------

---------- 

 دید نمی را چشم بود،چشم چسبانده دیوار به را اش شانه

 جز اگر بود کرده تنگ را نفسش راه اش گلوله ضد ی ،جلیقه

 مخفیگاه بودند توانسته پوشید،بالخره نمی را ان نبود مقررات



 کرده دستگیر که رابطی کنند، شناسایی را ربا کودک باند

 از محافظت قول بخاطر انهم بود امده مُقر بالخره بودند

 . اش خانواده

 از نفر چند به ای اشاره ، دید ای سایه  چشمش ی گوشه از

 گوشش کنار حسن. کردند حرکت جلوتر انها کرد تیمش افراد

 : گفت

  بفرستن پشتیبانی بزنیم ،زنگ زیاده تعدادشون-

 باشد زیاد انها تعداد اینقدر که نداشت را این انتظار هم زانیار

 لو را انها ،چرا بود ریخته را خودش زهر هم اخر مردک ،آن

 . بود نگفته هم واقعیت ی همه ولی بود داده

 انها کند معطل اگر دانست می بود مانده راهی دو بین زانیار

 پیدا و شوند می ناپدید تاریکی در کدام هر عنکبوت مثل

 خواست نمی هم طرفی از شد می سختی کار انها کردن

 سنجید را موقعیت دوربین با. بردارند خراشی حتی افرادش

 .  شوند حیات وارد هم بقیه که زد اشاره

 بشین عمل وارد من ی اشاره با-



 .داد اخطار و امد گوشش بیخ باز حسن

   زانیار کمه خیلی تعدادمون-

 . دستوره یه این حسن میشیم عمل وارد-

 عمل ابتکار  بدهد دست از را موقعیت این خواست نمی زانیار

 مشغول خود کار به بیخیال همشان ، بود انها دست بار این

 رفته لو  که داد نمی را احتمال این حتی کدام هیچ و بودند

 .باشند

 را موشی سوراخ کدام هر داد می دست از را فرصت این اگر

 بار که کردند می جمع را حواسشان و خریدند می میلیارد

 می قربانی که بودند هایی بچه میان این در و نروند لو دیگر

 را خودش هیچوقت داد می دست از را فرصت این اگر شدند

 . بخشید نمی

 بودند دستورش ی اماده خود جای در منظم افرادش ی همه

 که بود گلوله صدای. داد حمله دستور و کشید عمیقی نفس

 نمی گم در سر بودند شده گیر غافل که انها و شد بلند



 مجال که افرادش و کنند وگور گم را خودشان کجا دانستند

 . دادند نمی انها به کردند فکر

 که زد بیرون اتاقی از ترسیده یکی ، رفت خانه داخل به زانیار

 همانجا هیکلی مرد و زد اش شقیقه به محکمی لگد زانیار

 بساط و تخته و تیر تا چند غیر به ، شد اتاق وارد ، شد بیهوش

 بیرون اتاق ان از خواست می ، دید نمی چیزی کاری کثافت

 جلب را نظرش بود اتاق وسط که چرکی فرش ی لبه که برود

 . بودند کرده پنهان زیرش چیزی انگار کرد

 زیر به احتماال که بود فرش زیر دری رفت سمت ان به اهسته

 . داشت راه زمین

 فضای در را اش قوه چراغ رفت پایین ها پله از و کرد باز را ان 

 بچه. چرخید سرش دور دنیا دید که چیزی با و چرخاند تاریک

 و بودند رفته فرو خودشان در ترسیده کدام هر قد نیم و قد ها

 . امد نمی در جیکشان



 بابا مامان پیش بریم قراره پلیسم من. ها بچه باشین اروم-

 اروم همینطور نگشتم بر وقتی تا خواهم می ،فقط هاتون

 . بیام زود میدم قول. بمونید

 سیاه ریسمان از داشتند هم حق شدند جمع خود در بیشتر

 . بترسند وسفید

 نمی اعتماد  کسی به هیچوقت دیگر ها بچه این دانست می

 سفید اشک جویبار از های رده را چرکشان های صورت. کنند

 . بود شده پوشانده

 بنابراین نداشت زده وحشت های بچه  این از جواب انتظار

 . بست را زمین زیر در و رفت باال سریع

 بیرون درگیری اتمام تا را ها بچه نباید. کشید در روی را فرش

 .  اورد می

 ذهنش در واجور جور های فکر و رفت می حال سمت به

 می که مردی سمت به و اورد باال را تفنگش ، دادند می جوالن

 .  کرد شلیک پایش به و گرفت برود بام پشت سمت خواست



 گوشه ربایان ادم همه تقریبا کرد، کمک تقاضای سیمش بی با

 . فرستادند می ماشین انتقالشان برای باید اما بودند افتاده ای

 حیاط سمت به خواست کشید اش پیشانی به دستی زانیار

 پوستر که برود

 

 دیوار ی گوشه را بود ان اصلی نقش ایدا که فیلمی از بزرگی

 . دید

 عاشقش ایران ی همه اکرانش موقع تقریبا و بود معروفی فیلم

 نبود هم عجیب انچنان اینجا پوسترش دیدن و بودند شده

 .  پیچید گوشش در دارش ناز و نازک صدای.

 ... کنم ازدواج میخام-

 .  حسن بلند هشدار هم بعدش و شنید پشتش از خشی خش

 . باش مراقب زانیار-

 ....بود شده دیر

 



 نه_چهل#

 

 

 

 

 به را بود کرده بغل که بالشتی و کشید را خودش کمی آیدا

 را عمرش خواب ترین راحت دیشب کرد، نزدیک اش بینی

 باقی به و بود گرفته را اتاقش سر سرتا زانیار عطر. بود کرده

 بود چیزی این ایدا البته بود کرده سرایت هم ها پتو و ملحفه

 .  کرد می حس ایدا که

 

 

 را اش سوییچ روتینش کارهای انجام از بعد و بلند جایش از

 پیام عالمت بلندشد همراهش تلفن دینگ صدای که برداشت

 پیام او به کسی امد می پیش کم خیلی. دید صحفه روی را



 و کرد می برقرار تصویری تماس او با خواهرش معموال دهد

 خور زنگ اینکه از دلش ته. زد می زنگ همیشه هم راحله

 باز اما شد خالی کمی رسیدند نمی نفر دو از بیش به هایش

 .کرد باز را پیام و انداخت باال ای شانه

  

 رو ها پیام بقیه گرفتی رو هام نامه جلو. میارم گیرت بالخره-

  میکنی؟ چیکار

 

 

 کسی که ترسید می باید چه؟االن ،که انداخت باال ابرویی ایدا

 گیر داشتند محدودی تعداد که را اش شخصی ی شماره

 بیخیال و افزود سیاه لیست به را شماره راحت اورده؟خیلی

 امدن کوتاه قصد گویا مزاحم این اما گرفت راهش ی ادامه

 . نداشت

 



 

 مرد اون از بهتره بود نوشته زیبایی بسیار خط با ای برگه روی

 زانیار مرد ان از منظورش که دانست می ،ایدا بگیری فاصله

 داشبورد توی را برگه افتاد جانش به دلشوره کمی. است

 . بود ترسیده کمی چرا دروغ.کرد قفل را در و انداخت

 

 

 ،توی کند امروز فیلمبرداری منعطف را ذهنش کرد سعی

 و شناختنش نفر چند که بود داده پایین را پنجره ترافیک

 از و کرد امضا رسید می دستشان به که هرچه روی برایشان

 کرد بیان را اش خواسته طوری البته کرد امتناع گرفتن عکس

 . نخورد بر طرفدارانش به که

 

 



 و نشست ماشینش در کمی رسید که فیلمبرداری محل به

 . نبود زانیار از ،خبری پایید را اطراف

 

 صحنه برای زانیار که بود این بر قرار و دیده را برنامه خودش

 ی صحنه ان در اینکه با دهد مشاوره اسماعیلی به ای

 کافی برایش زانیار حضور ولی کرد نمی ایفا نقشی بخصوص

 . امنیت ،احساس کرد می ارامش احساس بود که وقتی. بود

 

 

 برای تواند می حضورش چقدر که نداشت خبر خودش زانیار

 گرفت نمی او از را خودش دانست می اگر که باشد مفید ایدا

 پیاده ماشین از. بود شدن خل حال در رسما داد تکان سری.

 .  گذارند فیلمبرداری به را ساعتی و شد

 

 



 جایی ابی بطری با بود خورده او به ها سکانس بین استراحتی

 زانیار امدن منتظر و بود نشسته داشت دید ورودی در به که

 . بود

 

 که نداشت هم را این روی بود دردی بد هم انتظاری چشم

 .  نیامد چرا زانیار بگوید کند سپر سینه اسماعیلی جلوی برود

 

 او زانیار نیامدن همین و امد می سمتش به که دید را سیامک 

 زانیار از شد می نگران داشت کم ،کم بود کرده بیکار هم را

 که خورد اب از قلوپی.نیاید کال یا کند دیر که بود بعید دقیق

 ،کمی برد دهان به را ان کشید دستش از را بطری سیامک

 : غرید لب زیر اخر کرد نگاه را او چپ چپ

 

  چندش-

 



  اره؟ ازار دل شد کهنه بازار به اومد که نو خانوم ایدا دیگه بله-

 

 

 فهمیده کامال را سیامک منظور انداخت پیشانی به اخمی ایدا

 واهی امید سیامک به که نداشت خاطر به هیچوقت اما بود

 نمک اب در را او گفتنی راحله قولی به را او یا باشد داده

 .  باشد خوابانده

 

 

 کهنه یا نو ناراحت حاال که نداشتم خرید قصد هم اول اون از-

 . سیامک اقا باشم اش

 

 بخورد قسم بود حاضر ایدا که موهایش به دستی سیامک

 : گفت و کشید کرد می ن خرجشا میلیونی

 



 

 بود ممکن محال نبودم من اگه اما بگم اینو خواست نمی دلم-

 .. بشی معروف اینقدر

 

  

 : گفت و گذاشت اش چانه زیر دستی خونسرد ایدا

 

  من؟ معروفیت واسه کردی چیکار مثال-

 

 ی چانه که کرد دراز را دستش و انداخت باال ابروی سیامک

 . زد تشر او به و کشید عقب ایدا که بگیرد دست در را ایدا

 

 



 از که جایزه اون همه دوما ، اوال باشه دستت به حواست-

 بدن بهم کردی البی تو حتما هم گرفتم مختلف های جشنواره

  اره؟

 

 

 او با ،باید خندید ایدا ، انداخت باال ای شانه خیال بی سیامک

 . کرد می حجت اتمام

 

 

 خودم تالش ی نتیجه اوردم بدست زندگیم توی هرچی من-

 ببینه هم کنار رو تو و من داشته دوست مخاطب اینکه بوده

 هیچوقت من میگم بهت رو چیز یه ولی نیست من تقصیر ابدا

 رو انگیز نفرت حرفهای این داری االن که ندادم امیدی تو به

 .  میزنی همکارتم سالهاس که من به

 



 

 سیامک حرف که رفت ماشینش سمت به و شد بلند جایش از

 . بزند خشکش جایش در شد باعث
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 پنجاه#

 

  

 

 فکر رو امروز اون معطلی ول بگم باید که اونی منتظر اگه

 تر طوالنی خیلی غیبت این امیدوارم البته بیاد بتونه نمیکنم

 .  بشه

 



 

 چه که زند،یعنی می نبض دهانش در قلبش کرد می حس

 بی او که بود افتاده اتفاقی نیاد؟چه حاال حاال است امیدوار

  بود؟ خبر

 

 

  مگه؟ شده چی-

 

 

 حرصش سیامک که بود هول  ترسیده قدری به ایدا لحن

 جلو قدمی ،ایدا برگرداند دیگری طرف به را سرش و گرفت

 مسخره به سیاوش اما کرد تکرار را سوالش دوباره و گذاشت

 : گفت و انداخت باال ابروی

 

  کردم؟ نگرانت کوچولو اخی-



 

 

 شود نمی دستگیرش چیزی سیامک از دانست می ایدا

 کرد سعی و کرد کج اسماعیلی سمت به را راهش بنابراین

 ی جمله مدام اما بازیابد را اش رفته دست از ارامش کمی

 بر ریزی ها موریانه مثل و خورد می چرخ سرش در سیامک

 . شدند می هوار ارامشش سر

 

 به و کرد پنهان مانتویش جیب در را لرزید می که دستش

 : رفت اسماعیلی سمت

 

 

 می بیکار همینجوری سیامک این ،چقدر اسماعیلی اقا-

  نداشت؟ تمرین مگه سِت سر چرخه

 



 

 در کرد سعی ایدا و انداخت او به ای موشکافانه نگاه اسماعیلی

 هم اسماعیلی ،گویا ندهد نشان را احساسی هیچ اش چهره

 . داد جواب بیخیال و نداشت بیشتر کنکاش ی حوصله

 

 تا اگه بیاد تونه نمی رو ،امروز خورده تیر گویا احمدی سرگرد-

 کنیم جایگزینش رو یکی مجبوریم بیاد نتونه اینده روز چند

   ها اومدیم گرفتاری چه.

 

 

 سرگرد بود شنیده که جایی از کشید می سوت ایدا گوش

 . نشنید را بعد به خورده تیر احمدی

 



 بی و گرفت بود اسماعیلی کنار که صندلی ی لبه به را دستش 

 بود شده گرم اش چانه گویا که اسماعیلی حرفهای به توجه

 . نشست صندلی روی

 

 حالش االن یعنی. شد نمی باورش بود؟ خورده تیر زانیارش

 .  بود زنده اصال..اصال ؟ بود چطور

 

 

 اومد می سرش بالیی جون از دور اگه ایدا بگیر گاز زبونت-

   مُرده گفت می کرد نمی رو تو رعایت که اسماعیلی این

 کرد سعی ، برد می جنون مرز تا را او هم فکرش حتی وای

 : پرید اسماعیلی حرف وسط و کند جور و جمع را خودش کمی

 

  بیمارستانن؟ کدوم-ک-

 



 

 ایدا خراب حال ی متوجه بودنش بین نکته همه با اسماعیلی

 می ذوق خودش برای کلی بود دیگری شرایط در اگر ، نشد

 اما بزند گول هم را اسماعیلی خوبش بازی با توانسته که کرد

 ی دقیقه دو تا اگر و برد نمی سر به خوبی شرایط در اصال

 را بیمارستان اسم و کرد نمی باز را دهانش اسماعیلی دیگر

 عصبی ی حمله او به استرس شدت از داشت امکان گفت نمی

 .  دهد دست

 

 نظرت به نمیدونم حاال اونجا میبرن معموال --- بیمارستان-

  ایدا؟ دیدنش بریم باید

 

 

 زودتر خواست می فقط دانست نمی چیز هیچ دانست نمی ایدا

 خبر با زانیار احوال از و برساند بیمارستان به را خودش به

 .  شود



 

 

 دونید می صالح خودتون هرطور اسماعیلی اقای نمیدونم من-

 واسم کاری یه برم زودتر من ندارید من با ای دیگه کاری اگه.

 .  اومده پیش

 

 

 باز کرد می ادا ایدا که کلماتی سرعت از دهانش اسماعیلی

 .  بود مانده

 

 ها داری عجله خیلی دختر؟معلومه  مگه خوردی داغ اش-

  خبریه؟

 

 



 دانست می ایدا کرد اش جمله این نثار هم ای مزه بی چشمک

 بالخره که داد می را جوابش نه زد می لبخند باید نه االن

 امد قرن یک اندازه به ایدا چشم به که مکثی از بعد اسماعیلی

 : گفت

 

 

  بری تونی می-

 

 کرد تند قدم ماشینش سمت به و کرد کوتاهی خداحافظی ایدا

 .  رساند می زانیار به را خودش ،باید

 

 

 را عزیزانش که بود ساختمانی ، بود متنفر بیمارستان فضای از

 ها خیلی که دانست می کرد می انصافی بی ، بود گرفته او از

 میگردند بر هایشان خانه به سالم و صحیح و شوند می درمان



 ها ساختمان این ها تخت از یکی در را مادرجانش وقتی از اما

 . بود شده چرکین دل بود داده دست از

 

 

 که فهمید پرسید را زانیار اتاق اطالعات استیشن از وقتی تازه

 های دکه از بود شده مجبور و امده عیادت برای خالی دست

 دانست می که بگیرد ابمیوه و کمپوت بیمارستان اطراف

 . بود خوردنشان از تر سودمند خیلی نخوردنشان

 

 خواست نمی شده تر مسلط خود به کمی که کرد می فکر

 . بیاندازد راه زاری و گریه زانیار جلوی

 

 خواست می شود باخبر درونش حس از زانیار نداشت دوست

 بگذارد پیش پا زانیار بود بودنشان باهم به قسمت اگر



 امد بیرون بخش دستشویی از و کشید چشمش به را دستمال.

. 

 

 که اشکهایی از نبودند قرمز چشمانش بود اورده که شانسی

 . بود ریخته احساساتش ی تخلیه برای
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 یک_پنج#

 

 

 

 اجازه بدبختی با و بود گذشته مالقات تایم از کرد، پیدا را اتاق

 اینکه برای هم ان ببیند را مریض دقیقه ده برای بودند داده

 . بودند کرده بازی پارتی برایش کمی بود بازیگر



 

 

 به نگاهی و بودند خالی تختش دو و بود تخته چهار اتاق

 احتماال دید را زانیار ی شده زرد ی چهره و انداخت اطراف

 به همراه صندلی در هم جوانی مرد بود رفته او از زیادی خون

 .  رفت بود بیدار که زانیار سمت به اهسته. بود رفته خواب

 

 

 

 مشامش به بتادین و الکل گند بوی همه ان میان اشنایی بوی 

 به ناخوداگاه لبخندی بود چرخاند،خودش را ،سرش رسید

 امد می او سمت به پاورچین که دوخت چشم او به و امد لبش

 نمی کرد می ناراحت را زانیار این و بود اشک پر چشمانش.

 شادی از ها چشم ان همیشه داشت دوست ولی چرا دانست

 از کردن جواب و سوال دنبال حالش این با هم زیاد بزنند برق

 . نبود خودش



 

 

  ؟ شدین چی زانیار اقا بده مرگم خدا- 

 .  داد سالم و گفت دل ته از ای نکنه خدا زانیار

 

 

 این با رو شما رفت یادم از چی همه اصال ببخشید وای سالم-

 سرتون رو بال این هرکی دست ایشاال دیدم اوضاع و حال

 .   بشه خاکشیر و خورد جا هفت از اورده

 

 

 میز روی که دستمالی به ،زانیار کشید باال محکم را اش بینی

 .  برداشت یکی تند ایدا و کرد اشاره بود دستش کنار

 



 ؟ اخه شما خوردین تیر چطور-

 

  

 کرد شلیک ام شونه به ها مجرم از یکی بود پرت حواسم-

 تیرش و اوردم شانس گویا خب ولی بود قلبم هدفش البته

 . رفته خطا

 

   وای-

 

 

 که بود سخت چقدر که ،وای شکست هایش اشک سد بالخره

 . بود داده گیر را خودش االن تا

 



 کشید تیر کتفش که شود بلند جایش از کرد سعی زانیار

 بود رفته زمستانه خواب به انگاری که حسن به ،نگاهی

 . کشید ای کالفه پوف و انداخت

 

 

   خانوم ،ایدا کنید می گریه چرا-

 تقریبا را دستمال ایدا اما ، زد صدا را ایدا اسم دیگر بار چند

 .  بود کرده فرو چشمانش در

 

  ایدا-

 

 

 ،در کاست اش هق هق شدت از کمی اسمش شنیدن با ایدا

 پسوند بدون را اسمش زانیار که بود حواسش هم موقعیت این

 .  گفته پیشوند و



 

 

 چیه؟ واسه گریه دیگه خوبم که من-

 

  

 که بود گذاشته خودش با وقراری قول مثال کرده هول ایدا

 دقیقا اما نگیرد ابغوره و نیاورد در بازی ضایع زانیار جلوی

 هایش اشک برای ای بهانه ،دنبال بود داده انجام را برعکسش

 . افتاد مادرجانش یاد که گشت می

 

 

 نیومدم دیگه من ایشون فوت از بعد افتادم جونم مادر یاد-

 ... زندگی بهت تف ای بیمارستان

 

  



 زانیار بود شده دیر اما گذاشت دهانش جلوی را دستش سریع

 به نگاهی شد بیدار خواب از هم حسن او ی خنده با و خندید

 .  بست را چشمانش دوباره و انداخت ایدا

 

 یا خوردم تیر ؟من همراه عنوان به اومدی مثال پاشو حسن-

  تو؟

 

 زمزمه لب زیر و زد ایدا به لبخندی و کرد باز را چشمش باز

 . کرد

 

   نیس که چیزیت. توام کن ول میبینم خوب خواب یه دارم-

 

 



 نمی خواب که فهمید تازه حسن که کرد نخودی خنده ایدا

 تند و شد بلند جایش از ایستاده سرش باالی ایدا واقعا و بیند

 . کرد مرتب را پشتش کم موهای تند

 

  

  اوردید ،صفا کردید رنجه قدم خوبه؟ شما حال خانوم سالم-

 

 به که کرد پرت حسن طرف به را دستش کنار بطری زانیار

 یا بگیرد چشم ایدا از اینکه بدون حسن و خورد اش شانه

 . گفت اخ شود کمرنگ لبخندش

 

 خوشحالم خیلی خیلی زانیار اقا دیدن بودم اومدم ممنونم-

 ....  خوبه حالشون که

 

 



 ...  دیدن اومدید شما که خوشحالم خیلی منم-

 

 : گفت بلندی صدای با زانیار

 

 ...  حسن بیرون برو-

 

 ما یعنی که انداخت زانیار به مشکوکی نگاه و خندید حسن

 . کرد خداحافظی ایدا از داریم کار هم با بعدا
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 . شوخه خورده یه حسن-

 

 

 باند به نگاهی ، نشست صندلی روی و زد مهربانی لبخند ایدا

 اهی و انداخت بودند اورده تنگ او به را عرصه که هایی پیچی

 . کشید

 

 

 رو شما که ندارم عادت واقعا بشین؟من خوب زودتر میشه-

 زودتر که بدید قول باید اصال. سخته برام ببینم اینجوری

 . بشید خوب

 

 



 خواست می بگذارد ایدا سر به سر کمی داشت دوست زانیار

 الود غبار های چشم این شود باران ستاره ها چشم ان دوباره

 .  نبودند پسندش مورد رقم هیچ

 

 

 جوابگو میبینی دیگه بدنه خب بدم تونم نمی که قول-

 .  میشم قول بد منم زمانی یه نیست صاحبش

 

 

 زد لبخندی دل در برگشت،زانیار سمتش به افروخته بر ایدا

 را خودش زانیار و بودند شده ور شعله بود،چشمانش همین

 . کرد اماده طوالنی مونولوگ یک برای

 

 



 روز چند تا شما اگه ، ها زنید می حرفها زانیار اقا واه عه-

  میفته؟ اتفاقی چه دونید می نشید پا سر دیگه

 

 

 باشد زانیار از پاسخ منتظر اینکه بدون و کرد درماتیکی مکث

 . داد ادامه

 

 

 جایگزین برای کنه درخواست ممکنه تفلون اسماعیلی اون-

 با من که سرگردیه کدوم اصال کردیم عادت شما به ما خب.

 منو اون از تر مهم و  نیاره ابرو به خم کنم خطیش خط چاقو

 یا باشید ما فکر به نیستید خودتون فکر به ها؟ کنه تحمل

 نکرده خدایی که برگشته بخت جایگزین اون فکر به اصال

 دیگه کسی بهتون بگم اصال بیاد بخواد شما جای به الل زبونم

 ... خودم من...  خودم من بیاد



 

 

 مصلحتی اَبروی ، بگیرد را لبخندش جلوی کرد می سعی زانیار

 : پرسید و انداخت باال

 

 

  چی؟ خودتون-

 

 

 به و فرستاد داخل را شالش از زده بیرون موهای تند ایدا

 . امد حرف

 

 



 دزدیدن به مربوط همش بعدی های سکانس که دونید می-

 هم جایگزینتون که نمیدم تضمین من نیاید شما اگه ماشینه

 خوب زودتر که بدید قول حاال. نشه بیمارستان راهی

  میشید؟باشه

 

 

 هوا بی که کرد لمس را لبخندش خط سالمش دست با زانیار

 .  شد می حفظ باید که بود ابهتی بالخره.نخندد

 

 

  کردید؟ تهدید رو همکارم من حضور در االن دونید می-

 

 

 دستش در را کیفش و شد بلند صندلی روی از شده سرخ ایدا

 .  چالند



 . بدید قول االن باید نمیدونم من-

 

  چی؟ قول-

 

 

 سمت به و بود شسته را صورتش و دست که بود حسن صدای

 برخالف نمیشد دور لبانش از ای لحظه لبخند امد می انها

 ! مافوقش و دوست

 

 

 بدید قول باید میگم سرگرد جناب به من حسن اقا هیچی-

 . میکنند امتناع ولی شید خوب زودتر

 

 



 عادی ،روز بگیرد را لبخندش جلوی نتوانست بار این زانیار

 حاال بست می ول و شل ی اقا یه اسمش تنگ زور به ایدا خدا

 حرف قلم لفظ در که هم چقدر و کرد می خطابش رسمی چه

 . بود شده استاد زدن

 

  سرگرد؟ جناب خب میکنید امتناع چرا-

 

 از بود نزدیک که کرد حسن ی حواله چپی چپ نگاه زانیار

 می. بترکد بود کرده حبس خودش در که ای خنده انهمه

 .  نیست معامله کن ول حسن حاال حاال دانست

 

  زانیار اقا-

 

 فقط ،دوست کند اخم شد باعث بود ریخته کالمش در که نازی

 . حسن حضور در نه انهم بشنود را او دار ناز صدای خودش



  

   خانوم ایدا میگن راست-

 

 . چسبید را حسن مچ سالمش دست با و غرید لب زیر زانیار

 

   راد خانوم-

 

 

 برای و انداخت بود شده سفید و سرخ که ایدا به نگاهی حسن

 : گفت شود بیخیال را اش مچ زانیار اینکه

 

 

 بادها این با نیستی بیدی تو. دارن حق راد خانوم بابا باشه-

 شدی پا سر زود بودی خورده چاقو که هم موقع اون بلرزی



 و دوازده  قطر به گلوله یه اینه فرقش فقط اون مثل اینم

 کرده داغون رو ات شونه بافت سرعت با میلمتر ای خورده

   بردار امتناع از دست باش زود.

 خودش جلوی دیگر نتوانست و کرد تاکیید امتناع کلمه روی

 . رفت بیرون اتاق از ببخشیدی با و بگیرد را

 

 را بخش کل اش خنده صدای که بخورد قسم بود حاضر زانیار

 . پراند خواب از
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 خودش جلوی دیگر نتوانست و کرد تاکیید امتناع کلمه روی 

 . رفت بیرون اتاق از ببخشیدی با و بگیرد را

 

 

 را بخش کل اش خنده صدای که بخورد قسم بود حاضر زانیار

 . پراند خواب از

 

 

  اوردید؟ ؟ماشین خونه برگردید بهتره وقته دیر-

 

 

 . کرد زمزمه ارام و چرخاند کاسه در را چشمش ایدا

 



 

 برسونیم که شدید می بلند بخورم قسم حاضر اوردم نمی اگه-

 .  حالتون این با

 

 

 به و انداخت اش شده پیچی باند  دست به غمگینی نگاه

 . کرد اشاره تخت کنار میز روی های ابمیوه

 

 

 مواد از پر اوردم براتون که نخوردید ها ابمیوه این از-

 شما مثل من.نیام خالی دست خواستم فقط. اس نگهدارنده

 ی ابمیوه برام  شده طوری هر بودم مریض وقتی یادمه نیستم

 قول اما میکنم گم رو پام و دست ،من کردین پیدا طبیعی

 . بیارم براتون کنم درست مقوی خیلی چیز یه فردا میدم

 



 

 عجیب اما نیست زحمتش به راضی بگوید خواست می زانیار

 که ترسید می هم طرفی ،از داد می مزه ها مهربانی جنس این

 منظور این به او نیست زحمت به راضی که بگوید ایدا به اگر

 بود الزم بود که نیست الزم اینجا حضورت که کند برداشت

 . بود الزم هم خیلی

 

 

 رغم علی که میدید گلی مثل را ایدا کی از دانست نمی

 که بودی می مراقب باید داشت خورشید نور به  احتیاجی

 می بیحال و پژمرده وگرنه نگیرد قرار ان ی اشعه زیر مستقیم

 .  شد

 

 

  بفرستم؟ همراهتون رو حسن-



 

 

 اما افتاد بود رسیده دستش به صبح که پیامکی یاد ایدا

 و داد تکان سری. بندازد زحمت به را کسی نداشت دوست

 : زد لب ارام

 

 

  شو خوب زود-

 

 صدایش که رفت می در سمت به ارام و کرد زانیار به را پشتش

 . کرد میخکوبش جا در

 

  ایدا-

 



 

 اب دلش در که بود قند تحکمش پر صدای ،از رفت مالش دلش

 برگردد او سمت به اگر ترسید می برنگشت اما ایستاد شد می

 نمی را این ایدا و بریزد بیرون را بود دلش در که انچه هر

 . خواست

 

 

   صحنه سر برگردم و شم خوب زود میدم قول-

 

 

 را بود یافته بیرون به راهی چشمش ی گوشه از که اشکی ایدا

 .کرد تند قدم خروجی سمت به و گرفت

 

 



 چشمانی ی خاطره و شد نمی بیخیالش که وحسنی ماند زانیار

 . چرخید می ذهنش در وار پروانه که

 

 

 زانیار دیدن برای که ای عجله ان ،دیگر راند می خانه سمت به

 .  نداشت کورش و سوت ی خانه به رفتن برای بود داده خرج به

 

 

 بود ایستاده قرمز چراغ ،پشت شد بلند موبایلش دینگ صدای

 ی شماره. کند چک را موبایلش که داشت را این وقت بنابراین

 که کرد می ادعا هم باز اگر بود دروغ بود دیگری ناشناس

 می دنبال را کارهایش بیمارگونه که طرفداری این از ترسی

 .  ندارد کرد

 

 



 ... منتظرم وقته خیلی من عزیزم خونه میای کی-

 

 

 سبز چراغ به نگاهی و کرد پرت کنارش صندلی به را گوشی

 دهد؟هه فراری اش خانه از را او خواست ،می انداخت شده

 .  بود خوانده کور

 

 

 سالم ساختمان نگهبان با کرد پارک پارکینگ در را ماشینش

 ،صدای فشرد را اسانسور ی دکمه و کرد مختصری احوالپرسی

 جهت بازهم حتما امد می نیما ی خانه از بلندی موزیک

  ؟ سر سبک اینقدر هم دکتر بود گرفته پارتی شدنش ریلکس

 

 



 را ،پرده رفت پنجره سمت به سریع و چرخاند قفل در را کلید

 برق چراغ تیر زیر که دید را مردی ی سایه و زد کناری

 باز را ان ترسید می اما شد بلند باز پیامش دینگ. بود ایستاده

 . کند

 

 

   عروسک بخیر شب-

 

 

 .  انداخت را پرده ایدا و داد تکان دستی سایه

 

 

 را روزش ان کارهای لیست بود چسبانده گوشش به را گوشی

 کرد می فکر که هرچی راهش سر گفت می برایش راحله

 امیدوار و ریخت می اش دراوردی من سوپ در را باشد مقوی



 دیدن به و شد می حاضر کم کم باید. شود خوشمزه که بود

 کوچک چند هر کارای حداقل داشت دوست ، رفت می زانیار

 .  دهد انجام برایش

 

 

 رو سوپ این نمیدونم من االن ، بودی زنده کاش مادرجون-

 بیهوده که دهنی به نمیشه؟لعنت میشه پا کله بدتر بدم بهش

 .  نکردم درست مقوی سوپ عمرم تو من اخه شه باز

 

 

 شد باعث بودنش شل  و کرد پایین باال را سوپ محتویات کمی

 .   کند رحم زانیار به خدا.  دهد چین را دماغش
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 مالقات به که بود نفری اولین تقریبا رسید بیمارستان به وقتی

 . نبود زانیار مادر یا حسن از هم خبری و رفت می زانیار

 

 از زودتر ساعت دو تقریبا که گفت می هم را این باید خب

 کمی بتواند حداقل او که بود رفته زانیار دیدار به مالقات وقت

 . بخورد ناهارش جای به را ایدا پخت دست سوپ از

 

 از بعد برد می دهانش سمت به که بود زانیار قاشق به نگاهش

 . گرفت می نفسی سوپ دادن قورت بار هر

 



 یعنی؟ شده بد خیلی-

 

 دهانش به که برداشت دیگری قاشق و داد تکان سری زانیار

 و برد خودش دهان به و قاپید دستش از را ان ایدا که بگذارد

 همانا هم گشتن زباله سطل سمت به و همانا غذا کردن مزه

 با و رفت زانیار سمت به کرد خالی را دهانش محتویات ،وقتی

 :پرسید اویزان ی لوچه لب

 

 فکر شده افتضاح ؟خیلی اخه خوردین حاال تا چطوری اینو-

 شوهرش بیچاره.رفته بیامرزم خدا ی عمه به دستپختم کنم

 . داد طالقش پختش دست همین واسه

 

 شاید و گفت می ها زمان اون مامانم که بود چیزی این البته_

 خیلی بیخیال مسائل این حاال.طالقشون داشته ای دیگه دلیل

 بود؟ شده بد



 

 بود ایدا این نگفت چیزی و کرد اکتفا لبخندی زدن به زانیار

 همینطور گرفت نمی ارام دم یک و زد می حرف وار بلبل که

 راهش سر که طبیعی ی ابمیوه از زانیار برای زد می حرف که

 .داد دستش به و ریخت لیوانی در بود گرفته

 

 قرار رودربایستی توی شما معلومه ها پرسم می سوالی چه-

 بود مقوی خیلی ولی بود خوشمزه نه میگین گیرین می

 اینو البته میخوره دردی یه به ماهیچه اب  همه اون ام مطمئن

 میشین؟ مرخص کی میگم. میگه خواهرم

 

 . مرخصم اون بعد و میکنه ویزیت دکتر صبح فردا-

 

 کالفه بیمارستان در که بود معلوم بود گرفته کمی صدایش

 از و شد می بیمارستان تخت ی قواره زور به ،هیکلش است



 و دهد انجام را کارهایش دستش دو هر با توانست نمی که این

 . کرد می سنگینی دوشش روی که بود مسئولیت کلی

 

 میان؟ کی حسن اقا خداروشکر خب-

 

 نبود خودش دست واکنشش انداخت پیشانی به اخمی زانیار

 جز به دیگری مرد اسم ایدا زبان از که خواست نمی ،دلش

 کرد می تلفظ مشدد را اسمش اول ز وقتی. بشنود را خودش

 . شنید می هایش گوش در وار اکو را قلبش صدای

 

 بنابراین کند فکر موضوع این به که نبود شرایطی در هنوز

 را موضوع این دانست نمی را اخرش که کاره نیمه کتابی مثل

 .بزند ورق را ان بعدا که گذاشت کناری

 

 ...میاد-



 

 نمایان در چارچوب در زانیار مادر قامت و امد اتاق در صدای

 کمی را ان و بُرد لیزش خدا ی همیشه شال به دستی ایدا ، شد

 . شد بلند زانیار تخت ی لبه از و کشید جلو

 

 نشده خوشحال ابدا دیدنش از زانیار مادر که بود مشخص

 از که بود معلوم و کشید پر ایدا دیدن با لبش از لبخند چون

 .کرده تعجب اش کرده عزیز پسر سر باالی انهم دیدنش

 

 خیلی داره ها دیدار این کنم فکر ، دیدیم رو همدیگر هم باز-

 . میشه زیاد

 

 زانیار تخت از کمی امد و فشرد دستش در را کیفش ایدا

 لب اهسته که پیچید گوشش در زانیار صدای که بگیرد فاصله

 :زد



 

 ایدا بمون-

 

 هم دنیا ی همه اگه ،حتی ماند می پایش به دنیا ته تا ماند می

 .ماند می منع زانیار دیدن از را او و کنند تخم و اخم او به

 

  داشتم دیگه من هستین ،خوب احمدی خانوم سالم-

 

 هم مادرش بار این که جوری تقریبا و پرید حرفش میان زانیار

 :غرید بشنود

 

 میگمت بمون-

 



 کیسه تا رفت زانیار مادر سمت به و زد کمرنگی لبخند ایدا

 این از تر سخت سر خانوم مرضیه اما بگیرد او از را دستش

 می پسرش از جدید های حرف حاال که مخصوصا بود حرفها

 . شنید

 

 خوراکی و گذاشت میز روی را کیسه و کرد سفت را چادرش

 که ،ظرفی چید آن روی را بود اورده زانیار برای که مقوی های

 قاشقی و کشید بیرون را باشد سوپ حاوی زد می حدس ایدا

 .گذاشت میانش

 

 داره پختی دست چه که میدونی پخته حدیث بچم رو این-

 اما بیاد خواست می. خریده تازه رو موادش همه رفته صبحی

 بخش توی بیخودی ناموسش نداره دوست زانیار گفتمش

 جناب  و همکارت جلوی اونم بپلکه بیمارستان مردان

 اینا سرهنگ

 



 را حرفهایش اخر تیکه اما ایدا ، انداخت ایدا به داری معنا نگاه

 را اتاق کل بویش که بود سوپی میخ نگاهش و بود نشنیده

 می دلش به حتما شد می رد کسی که طوری بود برداشته

 .  بچشد کمی سوپ این از که افتاد

 

 کشیدن زحمت خانوم ،ایدا جان مادر خوردم تازه سوپ من-

 . اوردن زودتر

 

�� 

 

 پنج_پنجاه#

 

 

 



 کشیدن زحمت خانوم ،ایدا جان مادر خوردم تازه سوپ من-

 یخچال داخل بذارین گذشته ناهار وقت از االنم. اوردن زودتر

 . بقیه به کنید تعارف یا

 

 بهم ها سنگ شهاب برخورد از کم بهم نگاهایشان تالقی

 برای ایدا. کننده ویران همانقدر انرژی پر ،همانقدر نداشت

 شالش با و گرفت زانیار ی خیره نگاه از را چشمش بار اولین

 . رفت ور خورد می سُر سرش روی از هی که

 

 ریخته زیاد ماهیچه اب توش احمدی خانوم نباشید نگران-

 .بودم

 

 را سوپ قضیه دیگر داد ترجیح و داد بینی به چینی مرضیه

 این حال به اساسی فکر مناسب فرصت سر باید کند تمام

 . کرد می شیرین خود زیادی دخترک



 

 هیچ و اید می دلش از کارهایش همه ایدا که نداشت خبر او

 .کند نمی زانیار مقابل در حداقل تظاهری

 

 پیشانی به اخمی ایدا ، امد می ها بچه جیغ جیغ صدای

 صدایشان نداشت دوست بود ها بچه عاشق اینکه با ، انداخت

 کم شدت به هم االن که زانیار ارامش خوردن بهم باعث

 . شود بود حوصله

 

 تذکر برای اگر بود مانده ایدا و شدند می تر نزدیک صداها

 .کند برداشت بد زانیار مادر برود هم کوچک هرچند دادن

 

 به داده گیر ای پاره پاچه دختر چه میگه االن ایدا کن ول-

 . من مظلوم پسر

 



 برگشت در سمت به تعجب با ایدا و رسید در پشت به ها صدا

 می باال هم کول سر از که بچه جین دو یه و دید را حسن که

 دوستانشان گر نظاره ساکت همانطور هم ها بعضی و رفتند

 . بودند

 

 کنید سالم زانیار عمو به ها بچه.توپ سوپرایز یه با اومدم من-

 ...شب اون که عمویی همون این

 

 لبه از یکی اوردن هجوم زانیار سمت به و ندادن مهلت ها بچه

 و داد جا زاینار پای روی را خودش یکی رفت می باال تخت

 رانند عقب به هم را ایدا تازه بودند گرفته را او دور تا دور بقیه

 .بود گفته او به قشنگی اخم با ناز کوچولوی دختر یه و

 

 .اونور برین میشه-

 



 نمی فقط بگوید نه دلبر ابروهای طاق ان به که بود که ایدا خب

 دور اینطور چرا و کنند می چکار اینجا ها بچه این دانست

 . بودند زده حلقه زانیار

 

 نمی ها بچه از چشم و بودند ایستاده در دم هم خانوم تا دو

 بود معلوم و بودند زده شناسایی کارت شان سینه روی گرفتند

 .هاس بچه از مراقبت کارشان که

 

 پس؟ کو ات اسلحه عمو-

 

 شدی؟ اووف ما بخاطر یعنی عمو-

 

 ...شما مثل شم پلیس میخام بشم بزرگ منم عمو-

 



 که کرد اشاره خنده با او که انداخت حسن به نگاهی گیج ایدا

 به حواسش ی لحظه که شد زانیار ی متوجه ، برود سمتش به

 توسط دستش کشیدن با اما شد ها بچه بیخیال و پرت او

 . شد ها وروجک ان مشغول هم باز ملوس ی بچه دختر همان

 

 واقعا که شمان های بچه ؟نگو ان کی اینا حسن اقا سالم-

 ... نداره امکان

 

 .داد  تکان سری و کرد ای قهقهه حسن

 

 ها ربا ادم باند از شب اون زانیار که ان هایی بچه نصف اینا-

 اینجا بیارمشون تونستم بدبختی چه با نمیدونی ، داده نجات

 پدر هنوز. اومدن همراهم خانومم تا دو اون و دادم تعهد کلی

 این زودی به بخواد خدا اگه اما کنیم پیدا که موندن اینا مادر

 ...مادر پدر پیش و زندگیشون خونه سر برمیگردن هم ها بچه



 

 بود طبیعی بود شده جمع چشمش ی گوشه که اشکی

 نشد؟ منقلب و دید را فداکاری از حجم این شد می نبود؟مگر

 

 شده؟ اینجوری ها بچه این بخاطر یعنی-

 

 :گفت بود خیره ها بچه به که همانطور و داد تکان سری حسن

 

 کرده مخفیشون زمین زیر ، کرده پیداشون زانیار شب اون-

 اومد نمی در هیشکی جیک که بودنشون ترسونده انقدر بودن

 داده قول بهشون زانیار ، نکنیم پیداشون هیچوقت بود ممکن

 مامان پیش برگردن که میکنه ازادشون و برمیگرده که بود

 نرن بیرون خودش از غیر به کسی با بود گفته بهشون باباشون

 جیغ به کردن شروع بیاریم بیرون رو ها بچه خواستیم وقتی. 

 دست همون با زانیار. کن ولمون نیستی عمو اون تو که زدن



 ها فسقلی این بالخره تا سرشون روی اومده خورده تیر

 .  بیان ما همراه دادن رضایت

 

 :داد ادامه و گرفت نفسی

 

 رو همه مخ که عمو پیش بریم میخوایم ما گفتن انقدر-

 میکنه ناز داره حسابی که کوچولو خانوم اون مخصوصا خوردن

 . زانیارش عمو واسه

 

 که برد می پی قضیه این به بیشتر گذشت می که روز به روز

 !سریده خوبی خیلی جای دلش
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 که برد می پی قضیه این به بیشتر گذشت می که روز به روز

 !سریده خوبی خیلی جای دلش

 

 نشست کمرش دور حسن دست و امد پایین تخت روی از ارام

. 

 

 من اقا من؟ به میچسبی هی چیه.نشو من نزدیک انقدر-

 هان؟ ببینم رو کی باید باشی مراقبم نخوام

 

 مثال که گرفت را زانیار کمر هم باز و کرد نچی نچ حسن

 .کرد اعتراض دوباره و زد پس را دستش زانیار اما دهد کمکش



 

 پام خداروشکر خورده تیر دستم. مومن مرد میتونم خودم-

 . سالمه که

 

 های تالش به و نشست صندلی روی و زد نیشخندی حسن

 جوری لب زیر و شد خیره پیراهنش مردن عوض برای زانیار

 :گفت بشنود که

 

 خب میپره همه به که شده پا دنده کدوم از امروز نیس معلوم-

 . سریع بیاد بزنم زنگ تا یاره تنگ دلت

 

 :توپید او به و برگشت حسن سمت به غلیظی اخم با زانیار

 

 میکنه؟ چیکار تو دست خانوم ایدا ی شماره-

 



 :گفت ارام و اورد باال تسلیم عالمت به را دستش حسن

 

 مشکل جنابعالی اگر که داد بهم خودش داداش نزن جوش-

 . کنم حاصل تماس ایشون با سریع داشتین خاصی

 

 متعجب زانیار. زد بلندی ی قهقهه هم حرفش این بند پشت

 می پایین باال خنده اثر در که حسن بلند های ریش به نگاهی

 :پرسید و انداخت شد

 

 میخندی؟ چی به-

 

 

 این و یار اسم اوردن سر مسئله پیش وقت چند همین تا-

 ی شماره بنده چرا که اینه مسئله حاال شما پیش بود داستانا

 . دارم رو یار



 

 او سمت به را کاغذی دستمال ی بسته سالمش دست با زانیار

 . اورد در را حسن اخ و خورد سرش تاج به که کرد پرتاب

 

 مسلط اعصابت به تو نمیاریم هم رو یارت اسم ما بابا باشه-

 .باش

 

 پیش را بیرون راه و بست را لباسش ی دکمه اخرین زانیار

 جیبش از را همراهش تلفن و چرخاند سالن در گرفت،چشمی

 چک را هایش پیام که نداشت فرصتی االن تا ، کشید بیرون

 با بود مانده او و رفت ترخیصش کارهای دنبال به حسن ، کند

 بود امده برایش اشنا و دوست از که هایی پیام از زیادی حجم

 به ، بودند کرده موفقیت ارزوی برایش بیش و کم هم همه و

 به که اولی همان که بود خاص و رند ی شماره ان دنبال

 بین را شماره ان اما بود کرده حفظ را ان بود خورده گوشش

 . کرد نمی پیدا ها پیام



 

 

 پیدا ،اهمیت ندارد اهمیتی برایش که گفت می اگر بود دورغ

 شاید بود کرده پیدا اهمیت کی از دقیقا دانست نمی بود کرده

 با که وقتی یا دید را چشمانش توی های ستاره که زمانی از

 بد العاده فوق سوپ چشیدن بعد شایدم یا کرد زخمیش چاقو

 . اش مزه

 

 به چشمش که بگیرد شکل لبانش روی که رفت می لبخندی

 شماره قِسم این از حاال تا خورد ناشناسی عادی غیر ی شماره

 .کرد باز را ان و کشید پیام روی را شصتش. بود ندیده ها

 

 پاشیدن عواقب منتظر ، افتادی در کسی بد با سرگرد جناب-

 ی همه که خونه اون به پشتم فقط من کردی فکر باش باند

 باش بود؟مطمئن خوش کردین دستگیر رو توش های احمق

 . میدی ات خونواده خون با رو کارت این جواب
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 دستور و گرفت را همکارانش از یکی ی شماره خونسرد

 از خاصی چیز دانست می بعید اینکه با داد را شماره پیگیری

 . شود مشخص شماره ان

 

 

 برایش بعدها است ممکن باند این با افتادن در که دانست می

 مالقاتش به که ها بچه شاد های چهره وقتی اما شود دردسر

 کارش بودن درست به بیشتر اورد می خاطر به را بودند امده



 اما دارد عواقبی چه باند ان فروپاشی دانست نمی برد می پی

 حتی نداشت پشیمانی بود ایستاده آن پای زانیار بود که هرچه

 پیش را روند همین هم باز گشت برمی موقعیت ان به باز اگر

 .گرفت می

 

 

 

 نیمه تا که های سنگ به را وسرش بست را چشمانش ای لحظه

 می دوری ایدا از باید شاید ، داد تکیه بودند شده کار دیوار ی

 انتقامش هدف را ایدا باند این ی سرکرده خواست ،نمی کرد

 می عمل پای به وقتی و بود ساده برایش گفتنش اما دهد قرار

 .بود تر دشوار هم دشوار از برایش انجامش رسید

 

 



 به بود نتوانسته برداری عکس بخاطر ایدا که امروز حتی

 بود شده قلبش در سوزنی مثل اش خالی جای بیاید مالقاتش

 از حسن امدن با.کشید می تیر جایش یکبار لحظه چند هر که

 سر زودتر باید داد خاتمه ها فکر این به و شد بلند جایش

 و شدن خوب زودتر برای قولش به اینکه و گشت برمی کارش

 قولش شکستن اهل زانیار کرد می عمل صحنه سر برگشتن

 . نبود

 

 بی و خندان ی چهره به و گرفت باالتر کمی را اش گوشی

 به خواهرش اغوش در که شد خیره اش زاده خواهر دندان

 .مکید می را شصتش انگشت گهگاهی و بود زده زل دوربین

 

 حرف فرانسوی باهاشون نبینم نیروانا چطوره؟ خاله عشق-

 . بندازن راه بونجوق مقسی اینجا بیان ها بزنی

 



 مثل درست و زد کناری به را پریشانش موهای ناز با نیروانا

 .چرخاند کاسه در را هایش چشم ایدا

 

 به اینجوری جوری چه ، حرکتت این واسه میمیرم من که اخ-

 که اینجوریه موهام دادن تاب نهایت من میدی تاب موهات

 . دهنم توی میره موهام

 

 از را دستش و راند کناری به را کوچکش پسر موهای نیروانا

 ایدا ی شده گریم صورت به نگاهی کشید، بیرون دهانش

 .انداخت

 

 تابش اینجوری بخوای که شه بلند موهات میذاری اصال تو-

 بینیت از رو کوفتی دوربین این یکم خدا رضای محض بدی؟

 . میبینم رو دماغت سوراخ دارم همش بده فاصله

 



 داد فاصله صورتش از را دستش کمی و کرد را کار همین ایدا

 بامزه ی چهره به نگاهی دهد، نشان را صورتش تمام دوربین تا

 هم او که خواست می دلش ،چقدر انداخت اش زاده خواهر ی

 جفت یک صاحب پدرش که ای بچه البته باشد داشته ای بچه

 .  باشد طالیی چشم

 

 . خواست ها فسقل این از دلم چقدر اخ-

 

 به جا بغلش در را بچه و انداخت باال را کمانی ابروی یک نیروانا

 .کرد جا

 

 .میخواد جدید چیزای دلت خبریه؟-

 



 از حتی را خواهرش ی شده گلگون صورت توانست می نیروانا

 دهد تشخیص هوایی ی ساعته هفت ی فاصله و دوربین پشت

 .داد تکان سری وشیطان کرد نچی نچ.

 

 کن معرفی بهم رو صورتت شدن گلگون عامل سریع تند زود-

 خواننده یه با یا تو که بستیم شرط کیان من راستش کیه؟.

 باشه بازیگر اگه که کدومشونه بگو بازیگر یه یا میکنی ازدواج

 .بشوره ظرف رو هفته کل مجبوره کیان و میبرم من مطمئنا

 

 .ظرفشویی ماشین توی بذارین خب-

 

 و پرید خواب از بچه بلندش صدای با که کشید هینی نیروانا

 .کرد زدن نق به شروع

 



 دو واسه برق و آب چقدر ، میره هدر انرژی چقدر میدونی-

 رو بحث که مالیدی شیره سرمو باز ببینم وایسا اصال... تیکه

 شاید خواننده یا بازیگر ؟ اس چیکاره طرف ببینم بگو بپیچونی

 هان؟ بزرگ تاجر یه هم

 

 سمتش به سهیال شد باعث که کرد نخودی ی خنده ایدا

 به و شد بلند جایش از بنابراین شد خسته دستش ، برگردد

 و سیامک همراه گریم از بعد بود قرار رفت محوطه از بیرون

 تبلیغاتی های عکس گرفتن برای فیلم ی برجسته عوامل سایر

 .بروند استودیو به

 

 شاید نمیدونم بود اشتباه حدست.  نیروانا هیشکدوم-

 دوران ،عشق میشناختیش زمانی یه یعنی بشناسیش،

 .نوجوونیمه

 



 بزند حرفی توانست نمی و بود مانده باز تعجب از نیروانا دهان

 کند؟ فراموش را ایدا اتشین عشق شد می ،مگر

 

 کردی؟ پیدا کجا از اونو تو میگی؟وای رو احمدی سرگرد-

 

 امدن با که کند تعریف نیروانا برای را ماجرا خواست ایدا

 . کرد نیروانا با سرسری خداحافظی و شد منصرف سیامک

 

 . ببینی رو پلیسه اقا نیس قرار دیگه که بینم می-

 

 نکند سیامک حرف به توجهی و باشد طبیعی کرد سعی ایدا

 .نبود خودش دست پرسید که سوالی اما

 

 چرا؟-چ-



 

 ی صحنه تا اگه بیارن جاش به جایگزین میخوان نمیدونی-

 نرسونه؟ خودشو بعدی
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 . ببینی رو پلیسه اقا نیس قرار دیگه که بینم می-

 

 

 نکند سیامک حرف به توجهی و باشد طبیعی کرد سعی ایدا

 .نبود خودش دست پرسید که سوالی اما



 

 

 چرا؟-چ-

 

 

 رو خودش اگه بیارن واسش جایگزین میخوان مگه نمیدونی-

 .بعدی ی صحنه طراحی واسه نرسونه

 

 

 به مرموز که سیامک از را نگاهش و داد قورت را بغضش ایدا

 به زانیار شدن عوض مسلما گرفت،خب بود خیره حرکاتش

 سایر برای چندانی فرق اکشن های صحنه مشاور عنوان

 بصری های جلوه کیفیت بود ممکن اینکه جز نداشت عوامل

 . ننشینند اسماعیلی دل به انچنان ها طراحی یا بیاید پایین

 



 

 که ایدایی نداشت اهمیت ایدا جز کس هیچ برای تغییر این

 دنبال به که هم روزها و خوابید می او دیدن شوق به ها شب

 می حاال او با گذارندن وقت بیشتر برای گشت می بهانه

 بود شده زندگیش وارد زانیار که سادگی همین به خواستن

 .بگیرند او از را میشد خالصه او دیدن در که زندگیش ی بهانه

 

 

 برداشت بیرون سمت به لرزان قدم چند و شد بلند جایش از

 .شد مانع سیامک صدای باز که

 

 

 برداری عکس واسه بریم هم با نیس قرار حاال؟مگه بودی کجا-

 پوستر؟

 



 خبر از حرص هرچه برگشت سیامک سمت به براق ایدا

 .کرد خالی او سر داشت زانیار جایگزینی

 

 .نداره ربطی تو به-

 

 ،تحویل بودی تر مهربون ها قبال. خانوم ایدا شدی هار-

 .میگرفتی

 

 

 بودند انجا که ای عده توجه و گفت می بلند صدای با را ها این

 .کرد بلند صدا حرصی ایدا. بود شده جلب سمتشان به

 

 



 بیشتر همکار یه از هیچوقت شما و من ی رابطه سیامک اقا-

 نمیشم بودن مهربون از حرفاتون منظور متوجه االن نبوده

 .بدونید رو خودتون حد بهتره.

 

 

 ایدا به کمی و کرد جیبش داخل را دستش ریلکس سیامک

 .کرد زمزمه ارام و شد تر نزدیک

 

 

 که دیگی میگن نشنیدی.  میشونم جاش سر رو یکی تو من-

 .بجوشه توش سگ سر میخوام نجوشه من برای

 

 

 مگر سیامک با دیگر داد ترجیح و کرد ای قروچه دندان ایدا

 . نشود کالم هم هایشان دیالوگ گفتن مواقع در



 

 

 این رفت استودیو سمت به و انداخت اش شانه روی را کیفش

 روی عسلی چشم جفت دو آن جز به عواملش تمام و پروژه

 .بودند اعصابش

 

 

 ، انداخت کرد می مرتب را تختش که مادرش به نگاهی زانیار

 شده ایدا به مادرش ی دوستانه چندان نه های نگاه ی متوجه

 بارها چون نباشد حدیث وجود دلیلش بود امیدوار و بود

 . بود کرده اعالم او با ازدواج با را مخالفتش

 

 . دارم کارتون بشینید دقیقه دو یه کنید ول رو اینا مادر-

 

 



 و انداخت پسرش جدی همیشه صورت به نگاهی مرضیه

 .رسید نمی مشامش به خوبی بوهای چرا دانست نمی نشست

 

 چیه؟ ایدا با مشکلتون شما مادر-

 

 مصمم چشمان به تعجب با و گرفت باال را سرش مرضیه

 .زد زل پسرش

 

 

 

 نه_پنجاه#

 

 

 



 

 . دارم کارتون بشینید دقیقه دو یه کنید ول رو اینا مادر-

 

 

 و انداخت پسرش جدی همیشه صورت به نگاهی مرضیه

 .رسید نمی مشامش به خوبی بوهای چرا دانست نمی نشست

 

 

 چیه؟ ایدا با مشکلتون شما مادر-

 

 

 مصمم چشمان به تعجب با و گرفت باال را سرش مرضیه

 .زد زل پسرش

 



 

 رادِ؟ خانوم منظورت-

 

 

 بدون را دختر ان پسرش اینکه از داد،مرضیه تکان سری زانیار

 این که بود کرده حس بود نگران بخواند پیشوند و پسوند

 خونسردی کرد سعی.نیاید خوش مذاقش به اصال صحبت

 نداشت دوست. دارد نگه بسته را بحث و کند حفظ را خودش

 .شود کشیده نداشت دوست که جاهایی به صحبت

 

 پسرم؟ باشم داشته ایشون با میتونم مشکلی چه من-

 

 



 می گرفت مادرش از را نگاهش و شد جا به جا جایش در زانیار

 جلوی اما بپرسد را بود امده زبانش نوک تا که سوالی خواست

 . گرفت را خودش

 

 

 اینده در ایدا اینکه راجب مادرش نظر بداند بود کنجکاو

 زد دریا به را دلش ، چیست کند پیدا انها با تری نزدیک نسبت

 همراهش تلفن پیام صدای که بپرسد مادرش از را همین که

 .شد بلند

 .کشید می را انتظارش صبح که بود رندی ی شماره همان

 

 

 چقدر معموال.دیگریست روز فردا که گفتند من با چشمانت و-

 ی جمله میدونم بشه؟ ترمیم گلوله یه زخم که میکشه طول



 زودتر شین خوب میشه اما نداره ربطی هیچ بهم دومم و اول

 ... دیگه بهم دادین قول ؟خب

 

 

 کالفه ایدا که دهد تشخیص توانست می هم تلفن پشت از

 ی شماره و اورد باال را گوشی و انداخت مادرش به نگاهی است

 ندیده را او ،امروز بشنود را صدایش داشت ،دوست گرفت را او

 .بود بسته دل نه که عادت حضورش به بودنش به عجیب و بود

 

 

 اطالع بی ان از خود که دارش ناز صدای نرسیده بوق اولین به

 حیاط سمت به و شد بلند جایش پیچید،از گوشی در بود

 کنار در جلوی از که وقتی تا مادرش متعجب رفت،چشمان

 .بود دنبالش رفت

 



 

 اون با سخته میدونم. اخه کارتون سر نمیگردین بر چرا-

 میخاین اصال نه؟ مگه هستین قوی خیلی شما خب ولی دست

 رو سوپ این دستور میدم ؟قول واستون بپزم دیگه سوپ یه

 خیلی من راستش نیستین اینجا که شما. بگیرم خواهرم از

 . تنهام خیلی

 

 

 :گفت ساده و کرد ایدا ی ها حرفی پر این به لبخندی زانیار

 

 سالم-

 

 



 شود تر رنگ پر لبخندش شد باعث ایدا ی هولزده صدای

 پاچید می رنگ بود که وقتی بود زندگی نهایت دختر این ،اصال

 . دنیا های سیاهی تمام به

 

 

 

 من. کنم احوالپرسی سالم رفت یادم اصال سرم تو خاک-

 این که بودم شما خالی جای فکر به اینقدر واقعا خنگم چقدر

 من کن ول رو ها بحث این اصال زانیار اقا ، رفت یادم چیزا

 نیستم راحت اصال. بذارن شما جای رو دیگه کسی نمیخوام

 . خب

 

 ،ایدا ایدا-

 



 رگباری از دست شود جمع حواسش تا کرد صدایش بار چند

 اش نگرانی از و کند ارامش کمی کرد سعی. بردارد زدن حرف

 .بکاهد

 

 این خودم. نگفتن چیزی جایگزینی راجب من به حاال تا-

 نگران میدم انجامش خودم هم اخر تا کردم قبول رو پروژه

 .نباشید

 

 

 اسودگی با ،ایندفعه شد قرص دلش زانیار محکم صدای از ایدا

 :گفت خاطر

 

 رفتم می باید من امروز ببخشید چطوره حالتون نگفتید خب-

 اید؟ خونه ؟االن استودیو

 



 

 خانوم؟ بزنم حرف من گذاشتید شما-

 

 عمق بر اش شیرینی که گفت کشیده انقدر را خانومش

 . کرد لبریز را ایدا و نشست وجودش

 

 

 که میزنید حرف کم اینقدر شما ،بگین بگین ببخشید وای-

 خوبن؟ مادر راستی. بشکنم را سکوت مدام باید من

 

 راجب. باشین نگران نیست نیاز خوبم من هم خوبن مادر هم-

 گوشم توی شما صدای دارم دوس بیشتر من بگم باید سکوتم

 .بپیچه

 

 



 زانیار تا بزند اواز زیر خواست می دلش که داشت ذوق انقدر

 قطع را گوشی زانیار دانست می اما بشنود را صدایش قشنگ

 از شاید و باید که انطور نتوانست و زد صدایش یکی. کند می

 .  کند خداحافظی زانیار

 

 که بندازد مانتویش جیب داخل را اش گوشی خواست می

 نگاه بدون باشد زانیار جانب از پیام اینکه خیال به امد پیامی

 . کرد باز را ان شماره به کردن

 

 . ایدا باش منتظرم شب-

 

 

 طرف از نبود زانیار طرف از انداخت شماره به نگاهی تعجب با

 روی لبخند.شد می عوض دفعه هر که بود ناشناسی ی شماره

 ...ماسید لبش



 

 

 

 شصت#

 

  

 

 . ایدا باش منتظرم شب-

 

 

 طرف از نبود زانیار طرف از انداخت شماره به نگاهی تعجب با

 روی لبخند.شد می عوض دفعه هر که بود ناشناسی ی شماره

 ...ماسید لبش

 



 

 زودتر که داشت را این وقت ، انداخت ساعتش به نگاهی

 به امشب برود هتل به اصال یا کند، مهمان جایی را خودش

 مرض ،مگر بگذارد اش خانه به پا که نداشت امکان عنوان هیچ

 اش خانه به و کند ریسک هم باز پیام ان وجود با که داشت

 نمی القا او به را باید که امنیتی حس ان دیگر که ای خانه برود

 . کرد

 

 

 نفر چند روی تواند می که ببیند تا انداخت اطرافش به نگاهی

 دوست داشت بدی ،حس برود یشان خانه به و کند باز حساب

 مشغول تلفنش با که دید را راحله شود کسی مزاحم نداشت

 خودش و کند حساب او روی توانست می تنها بود زدن حرف

 . رفت او سمت به ارام کند اش خانه اوار امشب را

 

 



 و گرفت سمتش به را گوشی زد می لبخند که حالی در راحله

 رفتار این از متعجب ایدا. بزن حرف که گفت می اشاره ایما با

 . کرد زمزمه و کرد جور و جمع را خودش کمی

 

 

  کیه؟-

 

 :گفت و کوبید بهم را دستش زده ذوق راحله

 

 کار باهاش هم قبال که همون – برند مدیر سیفی آرمان-

 . کردی

 

 

 القید و گرفت او سمت به را گوشی و انداخت باال ای شانه ایدا

 .کرد زمزمه



 

 

 ؟ داره من چیکار کن هماهنگ باهاش تو خب-

 

 

 حلقش در بود نزدیک را گرفت،موبایل ازش نیشگونی راحله

 عالیجناب جواب منتظر و داد سالمی مجبوری ایدا. کند فرو

 .شد

 

 

 دوباره همکاری از چقدر راد،نمیدونی خانوم ماست از سالم-

 که قبل سری کنم تشکر ازتون خواستم ، خوشحالم شما با

 .ترکوندیم حسابی شدین ما برند مدل شما

 

 



 را ،فکرش بدهد را جوابش انرژی با او مثل توانست نمی ایدا

 متمرکز را ذهنش توانست نمی و بود کرده درگیر پیام ان

 . کرد اکتفا ممنونی گفتن به تنها کند دادن جواب

 

 

 . خانوم ایدا دارم هیجان تون دوباره دیدن برای من چقدر-

 

 

 و جمع را وخودش پرید باال او شدن صمیمی این از ایدا ابروی

 راحله اگر و کرد نثارش لب زیر رویی پر مرتیکه کرد جور

 می قطع را گوشی کشید نمی برایش نشان خط چشمش جلوی

 که حیف شد پسرخاله زود نباید که بفهمد ارمان اقای تا کرد

 ... ترسید می هایش نیشگون و راحله از

 

 



 . تون اجازه با میکنن صدام دارن من-

 

 

 قطع را گوشی تق و کند خداحافظی او که نشد منتظر دیگر

 .نبود نزاکت بی هم اصال و کرد

 

 

 و چسبید را بازویش و انداخت راحله به چشمی زیر نگاه

 هم شصتش که میزبانی ی خانه به خودش کردن دعوت مراحل

 اجرا را شود اش خانه اوار کسی امشب است قرار نداشت خبر

 مراقبش او گفت می را ها پیام قضیه زانیار به زودتر ،باید کرد

 . بود

 

 



 بود گرفته پیش را فیلمبرداری محل اشنای مسیر هم باز زانیار

 غریبی شوق امد می انجا به زور به که اولی روزهای برخالف و

 . کرد می حس پوستش زیر را

 

 

 ی بسته های شیشه پشت از حتی و بود قبل مثل چیز همه

 های جیغ و اسماعیلی فریادهای توانست می هم ماشینش

 را ،ماشینش بشنود را بودند نفس تازه فعال که طرفدارهایی

 چشم جفت یک دنبال ناخوداگاه چرخاند ،چشم کرد پارک

 . گشت می پرستاره سیاه

 

 

 ، بود توجه مرکز بود که هرجا او بگردد  دنبالش زیاد نبود الزم

 می تمرین باهم را متنی داشتند و بود روبرویش سیامک

 ببیند او بر و دور را سیامک که نداشت ای عالقه ،هیچ کردند

 به ،زانیار داد سالم بلند صدای با شد اش متوجه ،اسماعیلی



 ان تا گرفت دست را نامه فیلم احوالپرسی از بعد رفت او سمت

 ،صحنه دهد تغییر را شد می شغلش به مربوط که هایی قسمت

 به نگاهی ، بود زیاد کارش کرد می طراحی باید هم ایدا فرار ی

 شتافت او سمت به و کرد قطع را حرفش که انداخت ایدا سمت

. 

 

 

 جای ؟میشه نمیکنه درد دستتون.اومدین زانیار اقا وای-

 ... کنجکاوم ؟خیلی ببینم رو زخمتون

 

 

 چه این ، شد گشاد ایدا عجیب درخواست از زانیار های چشم

 .کرد می مواخذه را ایدا که شنید را راحله صدای. بود مدلش

 

 ؟ میگی چی ایدا کنن سرم به خاک-



 

 گونه شد باعث که کرد زمزمه چیزی ایدا گوش دم ارام بعد

 که بیاندازد پایین را سرش زده خجالت و بگیرد رنگ ایدا های

 و گرفت باال را سرش باز و نکشید طول زیاد حالتش این البته

 .کرد زمزمه ارام اینبار و امد سمتش به خندان

 

 

 . کردین عمل قولتون به که ممنونم-

 

 

 

 یک_شصت#

 

 



 

 . کردین عمل قولتون به که ممنونم-

 

 

 موی ان تا برد جیبش داخل را دستش و زد لبخندی زانیار

 گرفته بازی به زیبایی به ایدا صورت در را ان باد که مزاحمی

 .نزند پس را بود

 

 

 . نیستم خوشحال دیدنتون از چقدر.  کردین خلوت به به-

 

 

 درشت تا دو خواست و برگشت سیامک سمت به حرصی ایدا

 . زد کجی لبخند و گذاشت جلو قدمی زانیار که کند بارش



 

 

 که کنید ؟باور ندین شرح ما برای رو احساساتون نیست بهتر-

 چی میکنه خوشحالتون چی بدونیم که نداریم ای عالقه هیچ

 . ناراحت

 

 

 زانیار به زدن پلک بدون که ایدا به ای خیره نگاه سیامک

 خط زانیار. کرد ای غروچه دندان و انداخت بود شده خیره

 .زد صدا را ایدا لبخندی با و خواند را نگاهش

 

 

 ایدا-

 

 



 چقدر که اخ کند نثارش غلیظی جان خواست می دلش ایدا

 . بود زیباتر او زبان از اسمش

 

 

 یه با هست وقت فیلمبرداری شروع تا ساعتی نیم کنم فکر-

 چطورین؟ نوشیدنی

 

 

 ایدا لبخند به حسرت با بود،سیامک معلوم ایدا جواب خب

 ببیند را رفتنشان تا نماند کرد نگاه

 و برگشت زانیار سمت به ایدا گرفتند فاصله صحنه از که کمی

 . کرد زمزمه گیجی با

 

 



 اوال شده تلخ گوشت انقدر سیامک چرا نمیدونم من-

 . اصال نبودش اینجوری

 

 

 و پرانی تیکه حال در مدام سیامک چرا که دانست می زانیار

 . ایداس اذیت

 

 ، داد نمی اهمیتی و بود یا نبود دار خبر خودش زیبایی از ایدا

 سیامک دارد اطرافیانش روی تاثیری چه ظاهرش  دانست نمی

 کرد می فکر که شده حریمی وارد دیگری شخص اینکه از

 .بود ناراحت است خودش به متعلق

 

 



 کمی که ی پنجره کنار و رفتند لوکیشن نزدیک شاپ کافی به

 پوشانده پرده با را پنجره دیگر نیمی و داشت دید بیرون به

 . نشستند بودند

 

 

 مثل حضورش بنابراین امد می شاپ کافی این به زیاد ایدا

 اینکه مخصوصا. شد نمی کارکنان کنجکاوی باعث اول روزهای

 اش اجازه بدون او از کسی که بود کرده صحبت انجا مدیر با

 . نگیرد عکس

 

 

 نمی بود بد خیلی این و بگیرد زانیار از را نگاهش توانست نمی

 نهیب خودش به. بیاید ای دریده دختر زانیار چشم به خواست

 .زد

 



 

  خانوم ایدا کن درویش چشمتو-

 

 :گفت زانیار که بود درگیر خودش با

 

 

 خوشحالید؟ بینید نمی رو ما-

 

 

 اخم ،زانیار رفت چال اش گونه که زد محجوبی لبخند ایدا

 می جانش از چه دیگر ها چال این شد هم در هایش

 جمع دختر این در باهم بود زیبایی هرچیز چرا خواستند؟اصال

 بودند؟ لپش چال همین ی کشته نفر چند یعنی بودند؟ شده

 



 

 توانست نمی چیز هیچ تقریبا که او هم ان بود شده حسود

 یک با اورد در لرزه به را بود کشیده قلبش دور به که دیواری

 .بود شده متحول اینچنین لپ چال

 

 

 سِت سر اصال.نگو که بود خالی جاتون اینقدر حرفیه چه این

 .بود کم چیزی یه انگار

 

 

 مرد هم زانیار ،خب کرد اش جمله چاشنی هم جذابی لبخند

 به نسبت و ببیند را زیبایی اینهمه توانست نمی داشت دل بود

 بود شده خیره ایدا به ثانیه چندین ندانسته.باشد تفاوت بی ان

 بشکنی با. بگیرد زیبایش صورت از را چشمش توانست نمی و

 .گفت دستپاچه و امد خودش به زد ایدا که



 

 

 .بگم بهتون رو مهمی چیز یه خواستم راستش-

 

 

 ذهنش از ثانیه صدم در فکر هزاران شد درشت ایدا چشمان

 من جون خدا وای نمیام دیگه من بگه میخواد نکنه-. گذشت

 ذهنش دیگری فکری و داد تکان خودش برای سری. میمیرم

 یعنی-کنه؟ی خواستگاری ازم میخواد نکنه-. کرد احاطه را

 ؟ میشه

 

 

 .باشید خودتون مراقب خیلی باید-

 

 



 را علت میل بی. شد چه و کرد می فکر چه خوابید ایدا باد

 .شد جویا

 

 

 و بود بزرگ خیلی عملیات یه دادم انجام من که عملیاتی-

 بده قرار تاثیر تحت رو منن نزدیک که افرادی ممکنه متاسفانه

. 

 

 

 ارام و انداخت بود پریده که ناخنش ی لبه به نگاهی ایدا

 .کرد زمزمه

 

 

 .بگین تون خونواده به باید اینو. نیستم شما نزدیک که من-

 



 

 جا جابه دستش در را قهوه و کرد ای مردانه ی خنده زانیار

 .کرد

 

 

 نزدیک ادم به همه از و میان ناخواسته ادمها از بعضی گاهی-

 .باشید خودتون مراقب خیلی میگم همین برای.میشن تر
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 جا جابه دستش در را قهوه و کرد ای مردانه ی خنده زانیار

 .کرد

 

 

 نزدیک ادم به همه از و میان ناخواسته ادمها از بعضی گاهی-

 .باشید خودتون مراقب خیلی میگم همین برای.میشن تر

 

 

 کانتر سمت به و گذاشت تنها را مبهوت ی ایدا گفت که را این

 .کند حساب تا رفت

 

 

 صحنه تا شود همکالم سیامک با دیگر بار که شد مجبور ایدا

 و کنند برداری فیلم را روز ان برای شده ریزی برنامه ی



 در را خجالتی های عاشق ادای باید ایدا که بود انجا کار سختی

 بود شده سخت شدت به برایش کار این و اورد می

 

 من ؟ عاشقا ژست توی بری که سخته برات اینقدر چرا ایدا-

 فیلم توی اونم باهم بازی تجربه اینکه برای رو تا دو شما

 . کردم انتخاب داشتید رو عاشقانه

 

 

 :گفت لب زیر کالفه سیامک

 

 . نبود پلیسه اقا از خبری موقع اون-

 

 



 بودند منتظر خسته که عواملی از و کرد پایی ان پا این ایدا

 عذرخواهی برگردند هایشان خانه به تا شود تمام صحنه این

 .کرد

 

 اش نتیجه اما کرد سعی دیگر بار و کشید چشمش به دستی

 که انداخت زانیار به نگاهی کالفه.بود قبلی برداشت ده مثل

 . بود داده تکیه دیواری به سینه به دست

 

 زانیار که کند تصور سیامک جای به که کرد می سعی هرچقدر

 و دید را ایدا مستاصل نگاه زانیار. شد نمی گرفته قرار جلویش

 چیزی و رفت اسماعیلی سمت به گرفت دیوار از را اش تکیه

 . داد می تکان را سرش شدت به اسماعیلی اما گفت

 

 صحنه نتواند و بماند وسط ان دیگر کمی اگر کرد می حس ایدا

 عوامل تمام برساند اتمام به خواست می گارگردان که انطور را

 . ریختند می سرش



 

 حسی هر باید و بود ای حرفه بازیگر یه او داشتند حق البته

 فیلم طبق و کرد می مخفی داشت مقابلش نقش بازیگر به که

 .کرد می ادا را نقشش نامه

 

 اش حرفه ابروی رفت عقب قدمی و کشید صورتش به دستی

 ... کند تمرکز توانست نمی و بود میان در

 

 

 دیگه یکی میخاین داره مشکل من با ایدا شاید اسماعیلی اقا-

 . بگیره حس خانوم تا بذارین من جای رو

 

 که بگوید چیزی خواست و رفت سیامک به ای غره چشم ایدا

 : گفت بلند زانیار

 



 . وایمیستم جات دقیقه یه من خوبیه فکر-

 

 گرفت، قرار ایدا روبروی خودش و زد کنار را سیامک

 زانیار که شد نمی باورش شد نمی تر درشت این از چشمانش

 عاشق نقش انقدر ترسید می بدهد پیشنهادی همچین

 بدی موقعیت. شود عالم رسوای که کند بازی خوب را دلخسته

 . بود

 

 می خورشید غروب مثل که هایی تیله ان به نگاهی 

 . انداخت درخشیدند

 

 .اکشن-

 

 



 انداخت پایین خجالت با را سرش و پیچاند بهم را دستش

 عشقش به اعتراف زانیار جلوی که کشید می خجالت ،واقعا

 . کند

 

 خواست می جعمیت این جلوی اما نبود خجالتی اصال درست

 می و کند بیان را کرد می حس قلبش در واقعا که چیزی

 بنابراین بود بر از را ها دیالوگ.بفهمند را رازش همه ترسید

 .کرد شروع وقفه بدون

 

 

 مرده صاب دل این که مدتیه یه ابی... من راستش اوم ابی--

  مرده صاب دل این بگم جوری چه اخه.

... 

 .شد هول واقعا و انداخت زانیار جدی ی چهره به نگاهی

 



 

 در بازی مسخره قسم سرت به.  سریده مرده صاب دل این-

 تو رو نونم ؟درسته ندارم دل من مگه. سریده واقعا نمیارم

 من میدونی دیگه تو ولی میکنم حمالی و میارم در خیابون

 . دارم دل منم مصب بد اخه خب. دخترم

 

 .بود وقتش االن لرزید ای لحظه زانیار چشمهای مردمک

 

 . ابی دارم دوست من... من... ولش رو حرفا این اصن-

 

 به و کشید موهایش میان دستی کالفه ،زانیار ریخت قلبش

 .زد پوزخندی اسماعیلی. رفت دیگری سمت

 

 

  بکنی؟ این جلوی رو بازی این میمیری خب-



 

 .داد نشان را بود شده قرمز که سیامک دست با

 

 

 به داری انگار که میکنی عالقه ابراز جوری بدبخت این جلوی-

 ... عاشقتم میگی هویج یه

 

 

 با درسته را او کرد می باز دهن زمین خواست می دلش ایدا

 صحنه سریع امد پیش که افتضاحی از بعد.بلعید می جزییات

 .کردند برداری فیلم را

 

 



 می صورتش روی را کن پاک ارایش پد حوصلگی بی با سهیال

 ناشناس همان هم باز کرد می چک را اش گوشی ایدا و کشید

 .بود داده پیام

 

 بودی؟ کجا بودم منتظرت دیشب-

 

 ایدا به حقی واقعا انگار که بود داده پیام جانب به حق جوری

 .بپرسد او از سوالهایی چنین تواند می و دارد

 

 خانوم؟ ایدا خبریه-

 

 .کرد زمزمه حواسی بی ی ها و داد سهیال به را حواسش

 

 چیه؟ احمدی اقای تو بین میگم-



 

 جواب و کند سکوت داد ،ترجیح ترسید می همین از ایدا

 . بود مصر سهیال اما ، ندهد را سهیال

 

 ... زودتر برم باید من نیست حرفها این وقت االن جون سهیال-

 

 :گفت و زد لبخندی سهیال

 

 منتظرته احمدی اقای کنم فکر برو-
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 ... زودتر برم باید من نیست حرفها این وقت االن جون سهیال-

 

 

 :گفت و زد لبخندی سهیال

 

 

 . منتظرته احمدی اقای کنم فکر برو-

 

 

 پا یک که سهیال ،اگر انداخت پایین را سرش شرمگین آیدا

 بود کرده برداشت اینچنین زانیار مقابل اش بازی از بود انورتر

 او کرد می فکری چه ،او چه زانیار خود اصال. بقیه حال به وای



 چیزی که بود ممکن محال بود حرفها این از تر تیز خیلی که

 .باشد نشده دستگیرش

 

 

 ؟ کنم جمعش چطوری حاال. زدم گندی چه خدا وای-

 

 

 صدای با و کرد داخل گریم کانکس ورودی از را سرش راحله

 .کرد صدا را ایدا بلند

 

 .معطلیم ساعته ؟نیم میکنی چیکار ایدا-

 

 



 مرتب مشغول که سهیال از و شد بلند جایش از اضطراب با ایدا

 . کرد تشکر بود لوازمش کردن

 

 

 بودند گرفته را سیامک دور که طرفدارهایی به نگاهی زانیار

 طرفدار به را وقتی باید هم ایدا امشب دانست می انداخت

 انداخت اش مچی ساعت به نگاهی دهد اختصاص هایش

 خوبش بازی ،یاد شده ایدا امدن منتظر چرا دانست نمی ،دقیقا

 که ای ،لحظه بود کرده عالقه ابراز واقعی خیلی ،خب افتاد

 جا تا دو یکی قلبش ضربان شنید زبانش از را دارم دوستت

 کرد؟ بازی نقش واقعی اینقدر شد می مگر ، ماند

 

 

 لحظه اش متری امد،چند می سمتش به اهسته که دید را او

 توجه باز که دید می گرفت، پیش را راهش باز و کرد تعلل ای

 خودش سمت به دهد انجام خاصی کار اینکه بدون را همه



 ایدا و بودند شده سیامک بیخیال تقریبا طرفدارها کرده جلب

 ،زانیار گفت ایدا گوش دم چیزی راحله ، زدند می صدا را

 با گرفتن عکس و دادن امضا به مربوط چیزی که زد می حدس

 . باشد طرفدارها

 

 طرفدارها که قسمتی طرف به و زد ای نیمه و نصفه لبخند ایدا

 بیشتر خیلی طرفدارها شوق و شور.کرد حرکت بودند ایستاده

 گرفته سر روی را صحنه کل هایشان جیغ با تقریبا و بود شده

 . بودند

 

 

 ترسید می نداشت ها دادن امضا این از خوبی ی خاطره زانیار

 حداقل به ایدا با را اش فاصله. شوند ایدا مزاحم قبل مثل

 . زد کوتاهی لبخند و شد حضورش ی متوجه ایدا. رساند

 



 

 توک و تک و بودند دختر طرفدارها اکثر چرخاند سری زانیار

 با بود شده لبخندش محو. شد می دیده میانشان هم پسر

 که کند کاری داشت دوست شد می زیباتر بار هزاران لبخند

 ایدا با نسبتی او مگر اما نشود محو لبانش از لبخند هیچوقت

 ؟ داشت

 

 

 حواس بی گرفت تلخی طمع دهانش مسئله این اوری یاد با

 تمام کالهش که مردی به چشمش که گرفت ایدا از چشم

 . زد می مشکوک ،کمی افتاد بود پوشانده را صورتش

 

 

 که کالهی و سِت فضای کم نور ببیند، بهتر را او تا کشید گردن

 تصویر که شد می مانع بود پوشانده را صورتش سخت و سفت



 ایدا نزدیک او حضور به خوبی حس هیچ. ببیند را او از دقیقی

 بی که او از نگاه و بود کرده گل اش پلیسی ی شمه. نداشت

 . گرفت نمی بود خیره ایدا یعنی ها توجه مرکز به حرکت

 

 

 ربات حالت ان از که کرد احساس را نگاهش سنگینی گویا مرد

 کشید کالهش به دستی برگردد اینکه بدون و شد خارج وارش

 را صورتش عمد از که بود شده مطمئن تقریبا زانیار حاال

 چرا؟ اما کرده مخفی

 

 

 جون؟ ایدا بود باهاتون عکس تو که نیست اقاهه اون این عه-

 

 



 نگاهش و بود ایستاده ایدا نزدیک که دختری بلند صدای با

 اورد باال را دستش و خورد بدی تکان مرد بود زانیار روی

 مرد که جسمی که نکشید لحظه به شد گشاد زانیار ،چشمان

 . دوید ایدا سمت به و دید را بود کرده پنهان دستش در

 

 

 زیر نگاه بود رفته جوانش طرفدار حرف پی حواسش که ایدا

 به گیج شد باعث بلندش صدای که انداخت زانیار به زیرکی

 . کند نگاه اطرافش

 

 

 ...باش مواظب ایدا-
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 ...باش مواظب ایدا-

 

 

 صدای ، افتادند زمین روی و کشید را بازویش مردانه دستی 

 نمی میزد دو دو شد،نگاهش گم ها هوادار جیغ میان زانیار اخ

 جمع درد از که دید می را زانیار ی چهره فقط شده چه دانست

 . کردند پراکنده را طرفدارها عوامل از نفر چند. بود شده

 

 نشد؟ که ؟چیزیتون زانیار اقا شد چی-

 



 به سنگ قلوه محکم برخورد اگر ، زد کمرش به دستی زانیار

 به نگاهی.بود نشده چیزیش گرفت می فاکتور را کمرش

 ان از خبری انداخت بودند شده پراکنده حاال که طرفدارهایی

 . نبود مرد

 

 . نباش نگران خوبه حالم-

 

 سنگ به چشمش پایید را اطراف و گرفت زانیار از چشم ایدا

 .افتاد بود شده پیچیده دورش کاغذ که بزرگی

 

 برداشت را ،سنگ بود کرده پیدا را زانیار درهم ی چهره عامل

 فکرش که چیزی ان کرد می دعا دعا کرد باز را دورش کاغذ و

 کرد باز را شده مچاله کاغذ لرزان دستانی با نباشد کرد می را

 پاهایش بود شده نوشته کاغذ روی که ای جمله خواندن با

 .نشست زمین روی زانیار کنار هم او شدند سست



 

 

 دوس باشی من اموال مراقب بهتره ، منی مال تو بودم گفته-

 ...وگرنه بپلکه ورت دور دیگه کسی ندارم

 

 

 . ببینم بده-

 

 کرد فکر این به و داد او به را کاغذ ،شرمنده بود زانیار صدای

 پشت به بخورد؟نگاهی او صورت به بوده قرار سنگ ان که

 حالش ،تازه نداشت او برای چیزی دردسر جز به انداخت زانیار

 .دید اسیب او بخاطر باز که بود شده خوب

 

 شد بلند جایش از. گذاشت جیبش توی و کرد تا را کاغذ زانیار

 :گفت ایدا به رو و



 

 .شد دیر بریم زودتر بهتره-

 

 

 وظیفه روی از یعنی ، دوخت چشم پهنش ی شانه به ایدا

 را شناسی وظیفه حس این بود؟یعنی او به حواسش اینقدر

 بود؟ استثنا او فقط یا داشت همه به نسبت

 

 

  منتظرم ایدا-

 

 

 در که صمیمتی ، بلند جایش از و زد ،لبخندی بود زانیار صدای

 در منفی فکر هرچه که شد می باعث زد می موج زانیار صدای



 لحظه این در که بود این مهم بکشد پر پروراند می ذهنش

 .بود بس همین ایدا برای و بود او به زانیار توجه تمام

 

 

 برایش اینقدر برساند را او زانیار ،اینکه گرفتند جا ماشین توی

 می امتناع ماشین اوردن از خودکار بصورت که بود شده عادی

 زندگیش و کار از کسی که نبود عجیب برایش هم اصال و کرد

 راه کلی خودش و ببرد انطرفش به شهر اینطرف از را او و بزند

 .برگردد اش خانه به تا برود

 

 

 و نبود بهم حواستون شما اگه نشد؟ چیزی واقعا زانیار اقا-

 کال و صورتم تو میخورد صاف سنگه اون کشیدید نمی دستم

 . میخورد بهم دکوراسیونم

 



 

 هینی و شدند راست بدنش موهای تمام تصورش از ای لحظه

 .کشید

 

 

 ،دماغم چی پایین میاورد پوزم و دک میزد اگه یعنی خدا وای-

 که ممنون خیلی زانیار اقا واییی میشکست جا سه از حداقل

 ارزه؟ می چقدر صورت این میدونین دادین نجاتم

 

 

 ایدا به گذرا نگاهی ، شد محکم فرمان دور دستش زانیار

 . شد خیره بیرون به و دزدید را نگاهش سریع ایدا انداخت،

 

 .. نداره قیمت-

 



 :پرسید و برگشت سمتش به حواس بی ایدا

 

 ؟ چی-

 

 اشاره صورتش به و کشید ریشش ته به دستی کالفه زانیار

 . کرد

 

 .چهرتون-

 

 

 گرفت رو و زد باد را خودش کمی ، شدند سرخ ایدا های گونه

 های لپ توانست نمی زانیار و بود تاریک هوا که خداروشکر

 . ببیند را اش گلی
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 گرفت رو و زد باد را خودش کمی ، شدند سرخ ایدا های گونه

 های لپ توانست نمی زانیار و بود تاریک هوا که خداروشکر

 . ببیند را اش گلی

 

 شده؟ شروع مزاحمتشون دوباره که نگفتین بهم چرا-

 

 بستر در او وقتی گفت می ،چه انداخت پایین را سرش آیدا

 و کرد من من نداشت؟کمی قبالش در ای وظیفه و بود بیماری



 سنگینی بار انقدر بود میانشان که ،سکوتی دزدید را نگاهش

 .کرد می معذب را ایدا که داشت

 

 بدید؟ جواب خواهید نمی خانوم ایدا-

 

 و جدی یعنی این اسمش تنگ بود چسبانده را خانم ان باز

 می خوب اینقدر را او که بود چطور. است جواب منتظر

 شناخت؟

 

 . بشم استراحتتون مزاحم خواستم نمی-

 

 ایدا سمت به عصبانیت با و کوبید فرمان روی را دستش زانیار

 .زد فریاد بار اولین برای و برگشت

 



 گردن میدونستم اگر من تو؟ میگی چی داری میفهممی-

 فطرت پست اون تا خونت دم اومدم می میشدم بلند خوردم

 کردن تهدیدی چه دیگه. نمیشنستم اروم که گرفتم نمی رو

 .بشنوم نمیخوام دورغ ؟ایدا

 

 زانیار که شد نمی ،باورش بود مانده باز تعجب از ایدا دهان

 بزند فریاد سرش بر که حدی در بشود عصبانی اینقدر ارام

 ایدا های شانه و زد بشکنی او که بود خیره زانیار به همانطور.

 .پرید باال اش ناگهانی صدای از

 

 ایدا؟ کجایی-

 

 کشیده فریاد سرش روی زانیار ،اینکه گرفت رو حرصی ایدا

 او از داشت را رویش اگر بود نیامده خوش مذاقش به هیچ بود

 از و بری می باال رو صدات که منی ی چیکاره تو که پرسید می

 . میکنی بازخواست من



 

 خونه که بود داده پیغام بهم چون نرفتم خونه دیشب-

 ام خونه بکشونم رو تو حالت اون با خواستم نمی. منتظرتم

 به دیشب حتما وگرنه بشه ای رسانه موضوع ندارم دوست.

 بست و چفت دهنشون من های همسایه. میزدم زنگ پلیس

 . نداره

 

 ... ایدا. ایدا-

 

 ،ایدا خواند را نامش بود مشهود صدایش در که حرصی تمام با

 این جای به بود راضی هم اولش گفتن راد خانوم همان به حاال

 . پرحرص ی ایدا

 

  ام جنازه اگر حتی من-

 



 . گفت ای نکنه خدا لب زیر سریع ایدا

 

 مهمی این به مسئله نباید تو بیفته هم ام جنازه اگر حتی من-

 بفرستم رو حسن تونستم میفهمی؟می کنی پنهون من از رو

 خونه اون خونه این سیلون و ویلون تو. کنه سرکشی بیاد

 که انداخته پا رو پا خونه تو غیرت بی من.. من اونوقت شدی

 ؟ چی

 

 :گفت و کشید هینی بلندتر اینبار ایدا

 

 حرفیه؟ چه این زانیار اقا جون از دور-

 

 ایدا که انداخت ایدا به تندی نگاه و جوید را لبش زانیار

 هم را کمربندش احتیاط محض و کرد جور و جمع را خودش

 .کرد نمی عیب کاری محکم از کار بالخره بست



 

 دیگه که میکنم رو یارو این پوست یکی مگه؟من دروغه-

 . بکشه وشونه شاخ مردم ناموس برای نکنه جرات

 

 ؟ ام کی ناموس من-

 

 حرفی هیچکدام دیگر ، شود ساکت که بود زانیار نوبت اینبار

 نمی ،زانیار داد تکیه پنجره به را سرش مغموم ،ایدا نزدند

 نمی که دانست می فقط چیست خودش با تکلیفش دانست

 هم جانش قیمت به شده بیفتد ایدا روی خشی و خط گذاشت

 دوست بود عشق اسمش این حاال میکرد محافظت ایدا از

 بخواهد که نبود مهم برایش چندان وظیفه حس یا بود داشتن

 .بگذارد اسمی ان روی

 



 درکمال اما کرد لبی زیر خداحافظی ایدا و رسیدند خانه به

 .گذراند نظر از دقت با را اطراف و شد پیاده هم زانیار تعجبش

 

 . زد دریا به دل بالخره و کرد پایی ان پا این ایدا

 

 میاین؟ هم شما-

 

 پشت را جمالتش تند و تند دید را زانیار ناخوانای نگاه وقتی

 اب از خواست می که انطور اولش ای جمله کرد ردیف هم سر

 . بود نیامده در

 

 بدتر بابا ای باال؟ بیاید خواید می هم شما اینه منظورم امم-

 ؟ نشه تر خراب این از بگم چطوری خب یعنی.. شد

 



 را ایدا و کرد مرتب را اش یقه زانیار ، کشید ای کالفه پوف

 .کرد راحت

 

 با شب و نباشه مشکلی که میکنم چک رو خونتون میام-

 .بخوابید اسوده خیال

 

 به و انداخت طالیی مردمک دو ان به ای خیره نگاه ایدا

 به را دلش روزا این از روز یک که داد ،قول داد قول خودش

 سوزانی می دل من برای چرا که پرسد می او از و زند می دریا

 میدی؟ اهمیت اینقدر من به ؟چرا

 

 بود خیره زانیار به کنجکاوی با که نگهبانی کنار از هم با

 کرد یاداوری خودش به و انداخت او به نگاهی ،زانیار گذشتند

 که بدهد فوضول و پیر نگهبان به مختصر هرچند توضیحی که

 .  نیاید پیش ساختمان در مشکلی ایدا برای بعدها



 

 و رساند کاناپه به را خودش سریع ایدا شدند، خانه وارد

 در را انها و برداشت را بود کرده تلنبار هم روی که لباسهایی

 و شد می انطرف به طرف این از مدام کرد نیست به سر اتاقش

 . برمیداشت راه سر از را رسید می دستش دم هرچه

 

 ها ام شلخته اینجوری همیشه من نکنید فکر زانیار اقا-

 بذارید. بودم شما فکر به همش هم قبلش نبودم خونه دیشب

 ...خدا وای ندارم چایی کنم فکر البته بذارم چایی یه من

 

 روی را دستش و نشست اشپزخانه کنار صندلی روی کالفه

 نیمچه بود شده مطمئن خانه امنیت از که زانیار. گرفت سرش

 .گرفت پیش را بیرون راه و زد ایدا پریشان حالت به لبخندی

 

 میرین؟ دارین-



 

 انداخت پایین را سرش ناراحت ایدا ، داد تکان سری زانیار

 _ تنهایی و ماند می او هم باز رفت می او که ،حاال

 

 

 

 داشت خوف ان از شدت به که ای خانه های تنهایی_

 .نماند دور زانیار چشم از این و لرزید می مردمکش.

 

 شده؟ چیزی-

 

 ترسو و ضعیف موجود یک را او زانیار نداشت دوست ایدا

 می خانه در ماندن تنها از نداشت تعارف که خودش با اما ببیند

 .ترسید

 



 شد نزدیک ایدا به و گشت باز را رفته که قدمی زانیار

 اش گونه روی ایدا که نوازشی بود نوازش مانند صدایش.

 .کرد می احساس

 

 ترسی؟ می-

 

 روی مزاحمی موی تار که کرد پایین باال ارام را سرش ایدا

 هم اگر حتی اینبار کرد دراز را دستش ،زانیار افتاد صورتش

 بدون و ارام.بگیرد را خودش جلوی توانست نمی خواست می

 به را مزاحم موی رشته ان بخورد ایدا صورت به دستش انکه

 هم کلیدش از خبری و بود شده هم قفل نگاهشان. داد کناری

 . نبود

 

 ببره خوابت تا و میزنم زنگ بهت باشه دستت دم گوشیت-

 . ایدا بخیر شب. مونم می می اتاقت ی پنجره زیر پایین همین



 

 گوشی پشت از را ایدا منظم های نفس صدای وقتی تا شب آن

 .نرفت اش خانه سمت به نشنید

 

 

 

 شش_شصت#

 

  

 اب چشمانش به ها دوربین کرد،فلش مرتب را اش روسری

 سمت به و گرفت باال را ،سرش زد می لبخند اما بودند انداخته

 سمت به تا زدند می صدا را اسمش مدام چرخاند دیگری

 حقیقتا بگیرند او از خوبی عکس بتوانند و برگردد انها دوربین

 سینما اصلی در سمت به و داد تکان دستی بود هم ممنونشان

 سیامک با که بود قبلیش فیلم عمومی اکران امروز.کرد حرکت



 سینما به بود کرده دعوت اش خونواده و زانیار از بود همبازی

 افتخار خودش به جورایی یک ببینند را فیلم هم با تا بیایند

 خودی است قرار و اوست فیلم این اصلی نقش که کرد می

 باشد توجه مرکز داشت دوست بود همین بچگی از دهد نشان

 بودن توجه مرکز این داشت که هم خوبی ی چهره هوای به و

 . نبود دسترسش از دور هم چندان

 

 چرخاند چشم و کرد علیک و سالم قبلیش فیلم عوامل با

 زانیار ی دخترخاله و ،خاله ببیند را اش خوانواده و زانیار شاید

 دخترخاله به چندانی ی عالقه اگرچه بود گرفته دعوت هم را

 راحله به ،نگاهی بود دیگری چیز زانیار ی خاله اما نداشت اش

 .کرد زمزمه و انداخت رفت می ور اش گوشی با حوصله بی که

 

 شده؟ چیزی-

 



 دردش دانست می ایدا داد، تکان را سرش حرف بی راحله

 کمی شاید تا بکشد حرف به را راحله داشت دوست و چیست

 دیگر بار. شود کم بود ریخته خود درون که غمهایی بار از

 .کرد تالش

 

 تالش دارین که زدن؟شما حرفی شوهرت ی خونواده باز-

 .میکنین

 

 ایدا به را گریزانش نگاه و کشید باال محکم را اش بینی راحله

 . دوخت

 

 برای بخوان که دارن ،حق نمیشه بچم من دیگه دارن حق-

 . منم داره ایراد که اون بزنن باال دست شون بچه

 



 با و زد زل راحله به و کوبید پایش روی را دستش حرصی ایدا

 .کرد تکرار شمرده و تحکم

 

 قرار درمان تحت بیشتر باید ،فقط نداری عیبی هیچ تو-

 گوشش یه دره گوشش یه که خداتم بنده ،شوهر بگیری

 ،خودتم داره دوست. اش خونواده حرفهای واسه دروازه

 . نباش لک تو اینقدر پس میدونی

 

 به و گرفت باال را سرش ایدا کرد، صاف گلو سرش باالی کسی

 چرخاند کاسه در را چشمانش روبرویش شخص دیدن محض

 با کرد غلطی عجب بود او چرخاند می چشم که هرجا لعنتی.

 .شد همبازی او

 

 :گفت لودگی با

 



 سرورم؟ هست اجازه-

 

 روی را کیفش تند ایدا ، کرد اشاره اش کناری صندلی به

 ی خنده سیامک.داد تکان نه معنی به سری و چپاند صندلی

 .غرید شده چفت بهم های دندان با و کرد زوری

 

 کنار باید هست منم فیلم مرگته؟این چه هست معلوم هیچ-

 نه؟ یا بشینم همبازیم

 

 روی ایدا حرکت به توجه بی خواست می کرد بلند را ایدا کیف

 به توجه بی را کیف و شد بلند جایش از ایدا که بشیند صندلی

 .گرفت دستش از بود زوم دویشان هر روی که هایی نگاه

 

 . میرم من بشینی اینجا داری دوست اینقدر که حاال-

 



 سمت به و داد تکان بود غرق خودش در که راحله برای سری

 راحت خیال با توانست می ،حاال رفت اول ردیف انتهایی

 . فرستاد زانیار برای پیامی. باشد زانیار ی خوانواده منتظر

 

 کجایین؟-

 

 اشنایی عطر بوی شلوغی همه ان میان در که بود پایین سرش

 تن به مربوط خاص عطر این که کرد می فکر کرد،گاهی حس را

 . خاصی اسپری یا ادکلن صرفا نه باشد زانیار

 

 بشینید ،بفرمایید اومدین سالم-

 

 دید را حدیث و اش خاله و چرخاند زانیار سر پشت را نگاهش

 از و گرفت را نگاهش ،مغموم نبود همراهشان زانیار مادر ،گویا

 کند احوالپرسی حسابی و درست انها با تا شد بلند جایش



 دو در مادرش و حدیث که شد می شروع کم کم داشت فیلم.

 که فیلمی زانیار کنار اینکه حسرت و گرفتند جای طرفش

 خوب. ماند دلش در ببیند را بود کرده بازی ان در خودش

 و تعریف صدای فقط حاال اما بداند را زانیار نظر داشت دوست

 معنادار سکوت و پیچید می درگوشش که بود خاله تمجید

 بود شده تر سنگین سر او با قبل به نسبت که حدیثی. حدیث

 بار چند از بیشتر انها که البته دانست نمی را دلیلش ایدا و

 کند فکر منطقی خواست می اگر و بود ندیده را همدیگر

 . نداشت وجود صمیمیتشان برا دلیلی

 

 فیلمی نشست فیلم تماشای به و زد اش چانه زیر را دستش

 زمان ماه شش حدود فیلمبرداریش بود جنایی عاشقانه که

 خاله پیش که زانیاری تا کرد جا جابه کمی را سرش.بود برده

 فیلم تماشای به هم در های اخم با ببیند را بود نشسته اش

 انتظاری فقط دانست نمی را هایش اخم دلیل ،ایدا بود نشسته

 تماشای به شوق و شور با اش خاله مثل که بود این داشت که

 را ؟پاهایش بود کرده بازی بد اینقدر یعنی بشیند فیلمش



 خاله صدای با.بود نشسته انجا مجبوری انگاری داد می تکان

 .گرفت زانیار از چشم

 

 قشنگ فیلمت کدوم بگیرم تصمیم تونم نمی جون ایدا وای-

 .میاین سیامک به چقدرم. بهتر یکی از یکی تره

 

 واکنش تا برد عقب را سرش سریع اخرش حرف شنیدن با

 دسته محکم ، ببیند شنیده را مکالمه این بود مطمئن که زانیار

 و تاریک ان در ،حتی فشرد می دستش در را صندلی های

 از دستانش که دهد تشخیص توانست می هم سینما روشن

 به توجه بی خاله. شده کبود اورد می انها به که فشاری زور

 تماشای به بود انداخته ایدا دل در هایش حرف با که اتشی

 . بود مشغول فیلمش

 

 🌸 



 

 هفت_شصت#

 

  

 

 حسادت داشتند دوست که دختران از خیلی برخالف ایدا

  به ای عالقه کنند تحریک را عشقشان

 هر به حاال دهد ازار را زانیار نداشت دوست نداشت، کار این

 چه که کرد می باد غیرتش رگ مثال. شده که طریقی

 را این هیچوقت ؟ایدا ببیند را عشقش خوردن شود؟حرص

 که بود فهمیده وجود تمام با خودش چون خواست نمی

 و زانیار وقتی خودش مگر باشد تلخ چقدر تواند می حسادت

 دق ساختند می هم با که تصویری از بود دیده هم با را حدیث

 برایش اگر البته دهد ازار را زانیار نداشت که بود؟مرض نکرده

 .بود مهم



 

 فیلم در سیامک ،کاراکتر بودند رسیده ای عاشقانه صحنه به

 نجواهای ایدا گوش دم سیامک و کردند می بازی دنبال ایدا با

 طرفدار بیشتر که سالن در حاضر حضار. بود داده سر عاشقانه

 زده خجالت ایدا ، زدند می سوت بودند ایدا-سیامک زوج

 که نبود ام خوبی فکر انچنان خب شد جا جابه جایش در کمی

 . کند دعوت اش عاشقانه فیلم دیدن به را اش خونواده و زانیار

 

 .دختر نداری که عقل-

 

 به و شد بلند جایش از زانیار ناگهان که بود درگیر خودش با

 بیرون پرده به نزدیک در از نشود اش متوجه کسی که طوری

 شد؟یعنی چه االن بود مانده واج و هاج همینطور ایدا. رفت

 تحملش اخر تا نتوانست حتی که بود مزخرف فیلمش اینقدر

 هایشان صندلی میخ که همه انداخت اطراف به کند؟نگاهی

 . نبود بد اصال فیلم یعنی این و بودند



 

 قضای برای دیگه. نیست هیچی ایدا دستشویی رفته شاید-

 خانوم؟ ایدا بگیره اجازه تو از باید هم حاجت

 

 و نبود بند جایش سر ،دیگر بودند گذاشته میخ زیرش انگار

 را غیبتش دلیل زانیار از و برود بیرون خواست می دلش

 حاجت قضای جز به دیگری دلیل دانست می که حاال بپرسد

 تقریبا همه انداخت اطراف به نگاهی. داشته رفتن بیرون برای

 هم او شد می چه مثال بودند فیلم دیدن و خودشان حال در

 جایش شد؟از می نمیشد متوجه ؟کسی رفت می زانیار دنبال

 طوری حدیث بردارد قدمی خواست تا و شد بلند لرز و ترس با

 ::گفت بشنود او که

 

 کجا-

 



 می پس جواب هم او به باید حاال و کرد ای غروچه دندان ایدا

 ترسید می و بود شده اش پسرخاله رفتن متوجه حتما ؟ داد

 هم باز ولی بود جایی به ترس البته که کنند خلوت هم با بروند

 صدای با را دیگران که طوری ارام. شد نمی مربوط او به

 .کرد زمزمه نکند خاطر ازرده بلندش

 

 .دستشویی-

 

 انداخت بیرون را خودش تقریبا و گرفت پیش را بیرون راه تند

 قبل ساعتی برخالف انداخت سینما خلوت سالن به نگاهی ،

 سمت به. نبود بیرون کسی متصدی جز به و زد نمی پر پرنده

 .کرد مکث ای لحظه رفت بهداشتی سرویس

 

 شدی کنه تو ؟چقدر اخه نمیذاری راحتش هم توالت توی-

 . خانوم ایدا



 

 زانیار برگردد سالن به خواست که همین و برگشت را امده راه

 اسمان به نگاهی. بود داده تکیه دیوار به کناری که دید را

 .کرد زمزمه و انداخت

 

 که من. بشم بیخیالش من که نمیذاری خودت جون خدا-

 ... رفتم می داشتم

 

 تو ان بود دلخور کمی ، رفت زانیار سمت به سینه به دست

 بیرون این قضیه این به توجه بی او بود پخش حال در فیلمش

 روبرویش. بود بسته را چشمانش و بود داده تکیه ستون به

 :پرسید لرزید می که صدای با گرفت قرار

 

 اومد؟ بدتون فیلم از-

 



 را گرانقیمتش عطر بوی کند باز را چشمش اینکه بدون زانیار

 .کرد زمزمه صادقانه بود کرده حس متری یک از

 

 خیلی-

 

 🔥🔥 

 

 هشت_شصت#

 

  

 میکرد هرکاری اینکه از انداخت پایین را سرش مغموم ایدا

 چکار گرفت می حرصش گرفت نمی قرار زانیار ی توجه مورد

 تحمل ؟حتی کند نثارش چشمی گوشه زانیار تا کرد می باید

 هاللی نیم صورتش رو هایش مژه. نداشت را فیلمش دیدن



 نوازش را ای بیننده هر چشم اش زیبایی که بود داده تشکیل

 . نبود مستثنی هم زانیار خب کرد می

 

 نیومده؟ فیلمتون از خوشم چرا بپرسی نمیخوای-

 

 ی شانه سر تا را او که بلندش پاشنه های کفش نوک با ایدا

 به جا را بود افتاده زمین روی که کرنی پاپ رساند می زانیار

 .زد زل او طالیی چشمان به و گرفت باال را سرش میکرد جا

 

  نیومده خوشتون بازیم از شاید-

 

 قلبش تمام با را فقدان این زانیار و گرفت او از را چشمانش

 اهی و کرد له پایش زیر را کرن پاپ بالخره کرد،ایدا حس

 .کشید

 



 نیست زوری اینکه ،خب نیومده خوشتون من از کال شایدم-

 دلمون به بار اولین همون بینیم می رو ادمها بعضی بالخره

 ... میزنیم زور چقدر هر هم ادمها از بعضی میشینن

 

 ،ایدا ایدا-

 

 بار که نگرفت باال را سرش اما کرد قطع را صحبتش اینکه با

 دو ان کردند می شود،جادویش خیره زانیار چشمهای به دیگر

 . نباید که گفت می چیزی انوقت اصلی گوی

 

 بگین؟ میخواین بله؟چیزی-

 

 می فقط و نبود اطراف به رفت،حواسش جلوتر قدمی زانیار

 پاک را بود نشسته ایدا ی چهره روی که غم گرد ان خواست

 شور از چشمانش همیشه ،باید خندید می فقط باید ،ایدا کند



 و سرخورده اینچنین را او که نداشت تحمل زد می برق زندگی

 اش ناراحتی دلیل خودش حرفهای وقتی انهم ببیند ناراحت

 . بود شده

 

 قلوه میدین دل که ببینم مرتیکه اون با رو تو نداشتم دوس-

 . میگیرین

 

 ریشش به که زانیار به متعجب و اورد باال ضرب با را سرش ایدا

 از چرا که بپرسد خواست می دلش.شد خیره کشید می دست

 و صاف ؟چرا ریزی می بهم اینقدر دیگری مرد با من دیدن

 کنی راحت را خودت هم نمیگی من به را حست کنده پوست

 پا ان پا این کمی اش خیره نگاه زیر خوشحال؟زانیار را من هم

 خودش با دلش تکلیف هنوز کرده روی زیاده دانست ،می شد

 .بود کرده خراب اینگونه انوقت نبود مشخص

 



 نبود،اصال ایدا که کرد نمی را کار این زد،اگر دریا به دل ایدا

 کرد می که بود هایی ریسک همین بخاطر جذابیتش نصف

 زد می برق دهد خرج به خواست می که جسارتی از چشمانش

 :پرسید را سوالش ساده خیلی

 

 چرا-

 

 برای سوال این جواب بود، سرش پشت حرف خیلی که چرایی

 به دو هر نازکی صدای شنیدن با نبود شفاف انچنان هم زانیار

 .برگشتند سمت ان

 

 پسرخاله؟-

 

 روی را پایش صدا بی ،ایدا امد می سمتشان به که بود حدیث

 قصد و بود برنگشته مسافرت از هنوز ،شانسش کوبید زمین



 تکلیف همیشه برای یکبار توانست ،می نداشت هم برگشتن

 .کند مشخص را زانیار و خودش

 

 وایستادین؟ چرا اینجا-

 

 فیلمش پوستر به سینه به دست که انداخت ایدا به نگاهی

 .کرد زمزمه ارام و گذاشت جلو قدمی ،حدیث بود خیره

 

 .شد تموم که فیلم-

 

 تن ، گرفت می حرصش بودن خانوم و ملیح اینهمه از ایدا

 را گوشت که شد می باعث ناخوداگاه و داشت ارامی صدای

 جیغ جیغ که نبود ایدا ،مثل کنی تیز حرفهایش شنیدن برای

 ساعتش به نگاهی ،زانیار بزند حرف رگباری وتند تند و کند

 :گفت ایدا به رو و انداخت



 

 مخصوصا شده طوالنی غیبتتون ،خیلی داخل برگردین بهتره-

 . باشین داشته حضور باید و شماست فیلم اینکه

 

 بیاورد بیرون حدیث برای ته تا را زبانش خواست می دلش ایدا

 با شیطانی هم بعد شدی ،ضایع نداد رو جوابت دیدی بگوید و

 این از توانست نمی زانیار جلوی خب اما بخندد بلند صدای

 تا بگذارد تنها را دو ان خواست نمی.بیاورد در ها کاری شیرین

 باز اما نبود کردن خلوت اهل زانیار که البته کنند خلوت هم با

 بود شده کَنه نبود خودش دستش بود طوری یه دلش هم

 .دیگر

 

 اجازه با فعال-

 



 ،زانیار نشد متوجه او خب که انداخت حدیث به هم تیزی نگاه

 ،زانیار داشت گفتن برای حرف کلی انگار که حدیثی و ماند

 .زد صدایش حدیث که برگردد سالن سمت به خواست

 

 .کنید صبر-

 

 خوبی بوهای اما چرا دانست ،نمی شد متوقف جایش سر زانیار

 و باز را ساعتش. رسید نمی مشامش به رو پیش ی مکالمه از

 .گرفت قرار حدیث روبروی و کرد بسته

 

 نه؟ سریده دلتون-

 

 سر خودش با خودش زد،اینکه خشکش جایش در زانیار

 بود چیز یک باشد درگیر مدام احساساتش کردن مشخص

 بود دیگری چیز بپرسد از را سوال این مستقیم یکی اینکه



 در را اشک بپرسد؟نم از را سوال این حدیث باید چرا اصال.

 .دید می چشمانش

 

 یه از فراتر چیزی رو شما سالها من پسرخاله دونید می-

 نمی هم شاید بوده خاله دلیلش شاید... دیدم معمولی فامیل

 که بکشه اینجا به کار هیچوقت که کردم نمی فکر... دونم

 شاید بپرسم سوال دیگه دختر یه به حستون راجب بخوام

 سالها این تموم من اما کردم می فکر فانتزی خیلی چون

 مسئولین من انتظار سال همه این به نسبت شما. بودم منتظر

 میخواد دلتون که هرچی رو اسمش باشه خودخواهی شاید.

 فرصت همین و بوده من روی بچگی از شما اسم اما بذارین

 مشخص رو تکلیف زودتر. گرفته من از رو زیادی خیلی های

 . کنید

 

 

 



 زانیار و افتاد راه سالن سمت به و گرفت تر محکم را چادرش

 نوپایی حس با. گذاشت جا بود شده میخکوب جایش در که را

 با ام هنوز که تکلیفی با بود گرفته جان دلش در تازه که

 روی حدیث حرفهای که سنگینی بار با نبود مشخص خودش

 کمی انداخت ایدا پوستر به نگاهی. بود گذاشته دوشش

 حرف او با چشمانش با و بود زنده عکس انگار. شد تر نزدیک

 . زد می

 

 که ،دونفری بودند پرسیده حسش راجب او از نفر دو امروز

 دستش ارام. خودش جایگاه در هرکدام حاال بودند مهم برایش

 او باران ستاره چشمان روی عکس روی از و کرد بلند را

 کی از اصال. بود کرده جادو را ها خیلی که چشمانی.کشید

 کف بود؟ شده چشمانش زن چشمک های ستاره متوجه

 . پوشاند را ان و گذاشت او چشمان روی را دستش

 

 .لعنتی نکن نگاهم اینجوری-



 

 .کرد زمزمه و کشید کوتاهش موهای میان دستی محکم

 

 اون به لعنت اصال دیدم رو چشما این که روزی به لعنت-

 .نمیذارن ام راحت ام لحظه یک که چشمات

 

 

 

 نه_شصت#

 

 

 

 



 را علتش بود شده سنگین سر او با زانیار که بود روزی چند

 به سرش که بود کرده خیال و فکر خودش با انقدر دانست نمی

 هر به او شد می نزدیکش تا بود شده سنگین سِت کل اندازه

 چند این در شد نمی نزدیکش و پیچاند می شده که طریقی

 به بود،نگاهی نکرده تجاوز جمله چندین از زدنشان حرف روز

 ارام را سرش.بود گرم اش گوشی به سرش که انداخت راحله

 اش گوشی ی صحفه به نگاهی خواست تا و کرد نزدیک

 .شد روبرو راحله محکم گردنی پس با بیاندازد

 

 اخ-

 

 توی را اش گوشی و رفت او به غلیظی ی غره چشم راحله

 .انداخت کیفش

 

 من؟ دل ور نشستی تو نداری زندگی و فضول،کار زهرمار-



 

 انداخت بود خودش کار در سرش که زانیار به نگاهی ایدا

 نقش که فیلم فرعی بازیگرهای به دادن مشاوره ،مشغول

 شد بلند جایش از و کشید اهی.بود کردند می بازی را پلیس

 حال در گویا و بود گرفته باال را اش گوشی ،سیامک

 که هایش ناخن به را نگاهش بود خودش از فیلمبرداری

 سایه که بود خودش حال در همانطور داد بودند الزم مانیکور

 که دید را سیامک و گرفت باال را سرش.افتاد سرش روی ای

 و کرد ریز را ،چشمانش گرفته او سمت به را گوشیش دوربین

 .زد لب ارام

 

 چیه؟ دیگه این-

 

 و نشست ایدا کنار صندلی روی و شد نزدیکش کمی سیامک

 .برگشت او سمت به لبخند با

 



 .ایم زنده پخش روی کن سالم طرفدارها به-

 

 توی خورد می که حرصی کرد ،سعی کرد مشت را دستش ایدا

 دلی دق ادم کلی جلوی توانست نمی نشود مشخص اش چهره

 . نشاند لبش روی زورکی لبخند.بیاورد در سیامک سر را اش

 

 . ها بچه سالم-

 

 ایدا سمت به و کرد تنظیم دویشان هر روی را دوربین سیامک

 . برگشت

 

 تحویل رو ما نداره مصاب اعصاب خانوم ایدا روزا این ها بچه-

 . جهانه خلق با که باشه این از به ما با بگید بهش نمیگیره

 



 خاست می دلش ،ایدا کرد کارش چاشنی هم جذابی لبخند

 این بکوبد سیامک سر فرق به محکم و کند بلند را کیفش

 واکنش توانست نمی بود؟ انداخته راه که بود نمایشی چه دیگر

 برای و دانست می خوب را این هم سیامک و دهد نشان تندی

 را بازی این برگشت دوربین سمت به داد می جوالن خودش

 . بود کرده شروع سیامک خود

 

 توی سرش مدام شده سنگین اش سایه خیلی سیا روزا این-

 خبریه؟ کنید نمی فکر ها بچه گوشیه

 

 ی زده بهت صورت به و انداخت باال شیطان را ابروهایش

 بود کرده اب بر نقشه خوب را اش ،نقشه کرد نگاه سیامک

 .زد را نهایی ی ضربه

 

 دندم خودم بگو شیرینی خوای نمی خبریه اگه بابا نترس سیا-

 . میدم شیرینی جات به کور چشمم نرم



 

 خیل و ماند می سیامک ،حاال کرد بلندی ی خنده

 کنجکاوی تاهلش وضعیت و ازدواج مورد در که طرفدارهایی

 دم و شد خیره سیامک ی شده خشک دست به کردند می

 .کرد زمزمه ارام گوشش

 

  مات و کیش-

 

 برگشت ایدا به رو و زد اش گوشی دوربین به لبخندی سیامک

 :گفت و

 

 صحنه سر بریم کن خداحافظی ایدا-

 

 جایش از اورد پایین را دوربین سیامک و داد تکان دستی ایدا

 ایدا شود دور قدمی خواست تا و شد بلند عصبانیت با



 دختر یک برای ،قدش شد بلند جایش از و کشید را پیراهنش

 سیامک چشمان به تا بگیرد باال را سرش نبود نیازی بود بلند

 . کند نگاه

 

 میاری در من سر چیه بازی جنگولک کجا؟این-

 بری؟ بذاری میخوای هم ها؟همینجوری

 

 ها؟ کنم چیکار وایستم چی همه به زدی گوه-

 

 .داد جواب حرص با و کشید هینی ایدا

 

 دفعه هر ها؟چرا میخوای من جون از چی. کن صحبت درست-

 میچزونی؟ منو طوری یه

 



 عاشق رفتی نمی میفهمیدی ،اگه نمیفهمی دیگه احمقی-

 . نمیده هم ت فر و قر روز دو خرج حقوقش که بشی یکی

 

 حسابش حرف پسر ،این شد بسته و باز ماهی مثل ایدا دهان

 زیادی اسمش مرد بخواند مرد را او توانست ؟نمی واقعا بود چه

 . بود سنگین

 

 فکر قبلیمون فیلم مارکتینگ میگن میکنم من که کارهای به-

 به کشوند مردم و کرد صدا و سر اینقدر چرا میکنی

 رو تو و من چون خانم کردی؟نخیر بازی خوب تو سینما؟خیلی

 با تو و من دارن دوست چون میبنن همکار تتا دو از بیشتر به

 فیلممون یکی این واسه داشتم االنم. باشیم فیلم یه توی هم

 ... که ریختم می دون

 



 می باال را تو بود دوستت وقتی تا شناخت می را سیامک

 کرد می تحقیر نداری سودی برایش فهمید می وقتی کشاند

 . باشد محکم کرد سعی و داد قورت را بغضش.

 

 های حقه این نه سینما میان خوب فیلم برای مردم سیامک-

 کرده فرو مغزت توی رو ها وری دری این کی دونم نمی چیپ

 . کنی قاطی ها بازی این توی منو نمیخوام دیگه اما

 

 این و بود شده کم شان ،فاصله گذاشت جلو قدمی سیامک

 جلو باز او اما گذاشت عقب به ،قدمی کرد می معذب را ایدا

 . امد

 

 هم سگت محل که ها؟همون اس پلیسه اون بخاطر همش-

 ؟ نمیده

 



 جواب که حق حرف شد می تر سنگین و سنگین بغضش

 محلش زانیار که بود فهمیده هم سیامک حتی داشت؟ نداشت

 گفت کرد؟می می ؟انکار گفت می او جواب در چه دهد نمی

 همین هم زانیار گفت می.بود که واهلل به نیست؟بود اش عاشق

 چکید چشمانش از اشکی قطره... دیگر ؟نداشت دارد را حس

 .کرد حس را اشنایی عطر که

 

 شده؟ چیزی-

 

 

 

 ایستاده پشتش او کرد حس ،ایدا زد پوزخندی سیامک

 شد باعث ،همین گرفته بر در را او کامل که کرد می ،احساس

 . ببیند را او ی چهره تا برنگشت بزند دردناکی لبخند که

 



 ،ایدا زد نیشخندی و کرد فرو جیبش در را دستش سیامک

 . بود نبرد ی اماده شناخت می را ژستش این

 

 ارام و کشید خودش کنار را او و گرفت را ایدا استین زانیار

 . کرد زمزمه

 

 انداختی؟ پایین رو سرت چرا خوبه؟ببینمت حالت-

 

 سری تند و تند بود کردنش خفه حال در که بغضی با ایدا

 نداشته را او و باشی نزدیکش اینقدر بود ،سخت داد تکان

 . باشی

 

 :غرید ارام و برداشت سیامک سمت به قدمی زانیار کرد حس

 



 گذاشتی خودتم ؟اسم حالش شده این که گفتی بهش چی باز-

 مرد؟

 

 چی تو مشخصه احساسم و خودم تکلیف حداقل من-

 ایدایی؟ ی ؟چیکاره

 

 . چسبید را سیامک ی یقه و رفت جلو زانیار

 

 ساکت طریقی، هر به دادی ازارش ببینم دیگه بار یه-

 . نمیشینم

 

 دانست ،نمی زد پیروزی لبخند کرد مرتب را اش یقه سیامک

 می خودش سهم را او کند تحریک را ایدا داشت دوست چرا

 و دست به اینگونه و کند اعتراف توانست نمی فقط دانست

 . داد می ازارش و پیچید می ایدا پای



 

 

 

 هفتاد#

 

 🌸🌸 

 

 دانست ،نمی زد پیروزی لبخند کرد مرتب را اش یقه سیامک

 می خودش سهم را او کند تحریک را ایدا داشت دوست چرا

 و دست به اینگونه و کند اعتراف توانست نمی فقط دانست

 . داد می ازارش و پیچید می ایدا پای

 

 زانیار رنگ طوسی کت به را دستش و گذاشت جلو قدمی

 زل سیامک چشمان به بکشد عقب اینکه بدون کشید،زانیار

 تا و کشیدند می نشان و خط هم برای که بود واضح ،پر زد



 ایدا. داشتند برنمی دست کردند نمی ثابت بهم را خود برتری

 متفاوتی طبیعت اینقدر مردها چرا واقعا کشید ای کالفه پوف

 یکی ان تا افتاد می راه خونریزی و خون باید داشتند؟حتما

 الخصوص علی زنها که هایی برم ،قربونت شود؟عزیزم بیخیال

 اینهمه از بود چش مگر بردند می کار به پراندن تیکه هنگام

 شد نمی قضیه این منکر ایدا ،البته بود بهتر خیلی که خشونت

 به ،یادش داشت را خودش لذت هم کشی گیس گیس که

 نکنده که هایی گیس چه زد لبخندی افتاد اش مدرسه دوران

 .بود

 

 ... بود طالیی دوران چه بخیر یادش-

 

 روی که سیامک دست مچ که زانیار العمل عکس دیدن با

 را زانیار کت و ندانست جایز را تعلل دیگر گرفت را بود کتش

 دلخوشی محض هم قدم یک زانیار اینکه ،با کشید پشت از

 .شد پرت حواسش اما نگرفت فاصله سیامک از ایدا



 

 . ام خسته خیلی بریم؟من میشه-م-

 

 دستی پیش ایدا که کند باز را دهانش خواست می سیامک

 که پهنش ابروهای.کرد زدن حرف به شروع تند و تند و کرد

 باال را بود نزده انها به دست فیلمبرداری بخاطر بود مدتی

 حواس خواست می فقط و بود شده روشن ،موتورش انداخت

 .کند پرت را دو ان

 

 بزرگ جنگ یه کنم می ،احساس زانیار اقا گشنمه خیلی من-

 هم چیزی یه راهمون سر بریم ، افتاده راه ام معده توی

 که رو اش نمونه یه ها بده من اشپزی نکنین فکر البته بخوریم

 میخام بستنی من هم بعدش نه؟اها مگه کردین جان نوش

 ....؟بریم؟بریم

 



 به دیگر و بود گذاشته عقب قدمی ،زانیار پرید می پایین باال

 بود ایدایی به اش توجه ی همه حاال کرد نمی نگاهم سیامک

 و ادا و گذاشته دلش روی دست و بود شده بامزه شدت به که

 ایدا به توجه جای به که بود سختش خب امد می اصول

 که البته بدهد کلفت سیبیل ی مرتیکه ان به را حواسش

 که ایدا ی بامزه های دلبری از چشم توانست نمی هم سیامک

 دندان. بردارد چشم نبود دار خبر انها از انچنان هم خودش

 :گفت ایدا به رو و کرد ای غروچه

 

 یه که باش خوش برو. خانوم ایدا نشده تموم هنوز قضیه این-

 ... رو خوشی این میارم درش دماغت از روزی

 

 گامی سیامک سمت به خواست زانیار تا و نکرد توجهی ایدا

 .کرد زمزمه و پرید جلویش ایدا بردارد

 

 ...خب؟خب بریم من جون-



 

 چشمان به زانیار کوبید، زمین پا و داد تکان را کتش ی لبه

 مگر چشمها ان از ،امان دلش از ،امان شد خیره ایدا درشت

 سیامک حساب خواست می دلش بگوید؟خیلی نه توانست می

 جنس برای دیگر تا بگذارد دستش کف همیشه برای یکبار را

 مخصوصا نبرد باال را صدایش و نیاورد در بازی قلدر لطیف

 ایدا االن همین داد فشار هم روی محکم را چشمانش. ایدایش

 و داد تکان محکم را بود؟سرش خوانده ایدایش ذهنش در را

 اون در کمتر که شیطنتی با کند منحرف را ذهنش اینکه برای

 :گفت شد می دیده

 

 چی گفتین می تون خوشمزه سوپ اون مورد در چیزایی یه-

 بود؟؟

 



 حرفی یه حاال ،خب انداخت پایین را سرش زده خجالت ایدا

 پررویی با زد می رویش توی را بدش پخت دست باید بود زده

 .نبود ایدا دیگر که اورد می کم اگر داد جواب

 

 که بندم می شرط خوردین نمی اونو اگر بود مقوی ام خیلی-

 .بله. نمیشدین خوب اینجوری

 

 اینبار افتاد راه ایدا دنبال و داد تکان را سرش خنده با زانیار

 جوری را او تقریبا شدند می رد هوادارها نزدیکی از وقتی

 ،دوست بود معلوم ایدا سر از مقداری فقط که بود داده پوشش

 طرفدارهای های زمزمه شود تکرار قبل بار اتفاق که نداشت

 :گفتند می که شنید می را بودند جمع انجا که

 

 ایداس؟ کیه؟بادیگارد اقاهه این-

 



 حرف ازش ایدا انگار جورایی ،یه داره خاصی ژست یه بابا نه-

 اب ایدا کرد صدا رو اسمش چندبار که دیدم من داره شنویی

 .رسوند رو خودش گذاشت زمین بود دستش

 

 را حرفهایشان باقی بود گذشته انها جلوی از دیگر زانیار

 به اینچنین دور از ایدا و او ی رابطه واقعا دانست نشنید،نمی

 در هم االن و بود ایدا حرف به که بود او بیشتر رسد می نظر

 .بود ایدا ی خواسته اجابت حال

 

 غذاهاش خیلی... خیابون تو مشهوره رستوران اون بریم-

 . اس خوشمزه

 

 که بود روزی چند زانیار که بود رفته یادش راحتی همین به و

 در ؟اصال بود ناراحت او دست از شد می مگر داد نمی محلش

 . نداشت معنی معشوق از ناراحتی عشق



 

 ایدا سمت به ها نگاه تمام همیشه مثل رسیدند که رستوران به

 با کمی هم همین نداشت جوان و پیر و مرد و ،زن برگشت

 جلب اینچنین ایدا نداشت دوست. بود تداخل در زانیار غیرت

 توانست می اگر باشد همه دید در نداشت دوست کند توجه

 ... زندگی هم با همانجا برد می جنگل در ی کلبه به را ایدا

 

 

 

 یک_هفتاد#

 

 🌸🌸 

 

 سمت به را ایدا کیف کالفه و کشید موهایش میان دستی

 با بود همراهش لبخند با ،ایدا کشید سالن میز ترین انتهایی



 ولی باشد توجه مرکز در همیشه که بود ذاتش در کال اینکه

 را جمع توجه اگر نبود مهم باشد زانیار که بود انجایی بهشتش

 . بود کافی برایش زانیار توجه فعال بدهد دست از

 

 حرکات محو وار شیفته و گذاشت اش چانه زیر را دستانش

 اش عالقه مورد غذای دنبال و رفت می ور منو با که شد زانیار

 :پرسید کند بلند منو روی از را سرش اینکه ،بدون گشت می

 

 میخوری؟ چی-

 

 دید ی ادامه به خواست می ،دلش داد جواب وار اتوماتیک ایدا

 از اش مزه گذاشتند می جلویش هم کوفت اگر بپردازد زدنش

 تا میخورد چه داشت اهمیتی چه بهتربود هم سلطانی تا صد

 ؟ میکرد نگاه او به که وقتی

 



 را بود کرده مشغول را ذهنش که چیزی کند فکر اینکه بدون

 معموال و زد می حرف فکر بدون بود همینطور همیشه پرسید

 . شد می پشیمان بعدا

 

 گرفتین؟ نادیده منو روز چند این چرا-

 

 شد پشیمان دهانش از جمله این امدن بیرون از بعد درست

 .بود شده زده که بود حرفی دیگر نداشت ای فایده ولی

 

 خدمت پیش دنبال نگاهش ،با انداخت کناری به را منو زانیار

 حرفهای ؟از قرارش بی کرد؟دل می شروع کجا ،از گشت

 ؟ نامعلومش تکلیف از حدیث

 

 دادن جواب بار زیر از تا رسید فریادش به خدمت پیش بالخره

 جایی به خدمت پیش یابد،نگاه رهایی سخت سوال این به



 زانیار. بود گردش در ایدا صورت ،روی باشد او روی اینکه

 . زد او چشمان جلوی بشکنی و افتاد اش پیشانی به اخمی

 

 ... باشه اینجا میکنی؟حواست نگاه رو کجا-

 

 و گرفت زیبا های مژه و چشم ان از را نگاهش دستپاچه مرد

 سریع کرد می براندازش اخم با که داد او دستی کنار مرد به

 می معطل انجا بیشتر کمی. بست را فلنگ و گرفت را سفارش

 . اورد می را دخلش ایدا همراه مرد کرد

 

 و گرفت را ایدا شال ی لبه و شد خیز نیم جایش در کمی زانیار

 . کشید جلو

 

 اینو جلو بکش-

 



 برایش چه ،برای ماند خیره جوید می عصبی که لبی به ایدا

 چشمانش در صاف توانست نمی وقتی داد می خرج به غیرت

 بگوید؟ احساسش از شود خیره

 

 . ندادین رو سوالم جواب-

 

 جوابش منتظر جدی که دوخت او به را مستقیمش نگاه زانیار

 .بود

 

 باشه سخت خودمم برای سوال اون به دادن جواب شاید-

 بشی؟ بیخیالش میشه.

 

 دوست نگفت چیزی دیگر و انداخت صورتش به نگاهی ایدا

 افتاد می خاصی اتفاق چه مثال بگذارد منگنه الی را او نداشت

 .کند اعتراف نبود قرار که ؟او داد می را جوابش اگر



 

 انداخت صحفه به کرد،نگاهی زدن زنگ به شروع زانیار گوشی

 .داد جواب کوتاهی مکث وبا

 

 ی خونه رفتین چی؟باز... شده تموم کارم اره....مادر سالم-

 می منو جواب اینکه با اینکارها از رو قصدتون خاله؟مادر

 من بیرونم؟مگه کی با که چی یعنی...واقعا فهمم نمی دونید

 ...فعال... میام...؟ ام بچه

 

 ور بود کرده تا مختلف های مدل به که کاغذی دستمال با ایدا

 :گفت ارام و رفت

 

 بخورین شام بیاین من با کردم مجبورتون که ببخشید-

 . بودن منتظر مادرتون احتماال.

 



 :گفت لب زیر و چرخاند دستش در را ساعتش زانیار

 

 نیست مناسب اصال بودن تو کنار برای مجبور ی واژه-

 ندارم دوست که کاری انجام به منو هیشکی هم بعدش.ایدا

 ...کنه مجبور تونه نمی

 

 

 

 

 

 برگشت زانیار سمت به و شد شل در ی دستگیره از دستانش

 هم او خواست نمی را زانیار تنهاییش؟ترحم از گفت می ،چه

 و بود عشق کرد می طلب او از که چیزی تنها داشت غرور

 .بس

 



 .کند حفظ را غرورش کرد سعی و داد تکان سری

 

 خوبه چاقوکشیم به دست ؟من دیوار و ؟در بترسم چی از نه-

 که؟ دونید می

 

 ...کند پرت را زانیار حواس تا زد زیبایی چشمک

 

  ام جمله نبود سوالی-

 

 و شناخت می را او خوب ،چقدر شد میخکوب درجایش ایدا

 چراغ با که بود سال خیلی ایدا گوید می دروغ که دانست می

 رفت می بیرون خانه از که زمانی تنها و خوابید می روشن

 . کرد می خاموش را چراغها

 

  زانیار اقا خداحافظ-



 

 . گرفت را کیفش زانیار که کرد باز را در

 

 به بزن زنگ هم داشتی کاری. ببره خوابت تا میمونم همینجا-

 ...گوشیم

 

 زانیار کند باز را دهانش امد تا کند مخالفت خواست ایدا

 :گفت و اورد باال سکوت معانی به را دستش

 

 ... بخواب راحت برو. نباشه بحث-

 

 توانست می ،یعنی شد گرم اش مهربانی اینهمه از ایدا دل ته

 نیست؟ تنها دیگر که کند خوش دل این به

 



 🎲 

 

 دو_هفتاد#

 

  

 

 نیست مناسب اصال بودن تو کنار برای مجبور ی واژه-

 ندارم دوست که کاری انجام به منو هیشکی هم بعدش.ایدا

 ...کنه مجبور تونه نمی

 

 انداخت پایین را سرش و نیاورد تاب او مستقیم نگاه زیر

 مشغول حرفی هیچ بدون و رسید موقع همان هم ،غذاهایشان

 غذایش زودتر تا جوید می را هایش لقمه تند و تند ایدا شدند

 اینجاییش تا کند خود معطل را زانیار خواست نمی شود تمام

 که بود فکرها همین در بود داده خرج به پررویی زیادی هم



 سرفه به شود خفه همانجا بود نزدیک و پرید گلویش در لقمه

 اب برایش که زانیار ی دستپاچه نگاه توانست می بود افتاده

 .کند حس خودش روی را ریخت

 

 نکردن که ؟دنبالت اخه میخوری غذا عجله با اینقدر چرا-

 . شدی چی ببین

 

 کرده اشک چشمانش بگیرد ارام کمی تا خورد اب از ای جرعه

 زانیار غلیظ اخم به بود شده میان در یکی هایش نفس و بود

 .کرد نجوا ارام و کرد نگاه

 

 منتظرتونن مادر-

 

 .کرد زمزمه عصبی همانطور و بست حرص با را چشمانش زانیار

 



  خوردی؟ می غذا تند تند اینقدر همین برای-

 

 درشتش چشمان از نگاه ،زانیار داد تکان سری مظلوم ایدا

 :گفت تحکم با و کرد اشاره غذا به و گرفت

 

 باشه؟ ندارم ای عجله هیچ ،من ایدا بخور اروم غذاتو-

 

 ،توی کردند تمام را غذایشان باقی و داد تکان سری ایدا

 می را انها و بود خیره خلوت خیابان های چراغ به ایدا ماشین

 کورش و سوت ی خانه به باز است قرار اینکه فکر شمرد

 بود اعصابش روی باشد انتظارش در کسی اینکه بدون بازگردد

 زانیار حداقل.بست را چشمانش ها چراغ شمردن از کالفه.

 ایدا اما شود نگرانش که بکشد را انتظارش که داشت مادری

 می اش کسی بی اینهمه برای دلش هم خودش چه؟گاهی

 بود بهتر خیلی اوضاع بود ایران نیروانا که زمانی حاال. سوخت

 نبینند را همدیگر که نبود روزی و بود پالس یشان خانه مدام



 جوی وهمان بود دور او از ها فرسنگ اش خانواده تنها حاال اما

 تنهایی از. بود شده خشک داشت که هم امیدی ی باریکه

 نیازی و است مستقل که زد می گول را ،خودش امد می بدش

 غذا تنهایی شد می مجبور خودش وقتی اما ندارد کسی به

 نزدیک به را دردناکش تن خودش شد می مریض ،وقتی بخورد

 کلمه واقعی معنای به که بود انوقت رساند می درمانگاه ترین

 .تنهاس دنیا این در چقدر که فهمید می

 

 دستش که او به نماند،نگاهی دور زانیار گوش از که کشید اهی

 فکر ،در انداخت بود زده تراشش وخوش گرد ی چانه زیر را

 یا ببیند صحبت حال در یا را ایدا داشت عادت او... بود

 می معذب را او بود نشسته ساکت اینچنین او اینکه شیطنت

 انداخت بود خیابان انطرف که فروشی بستنی به نگاهش.کرد

 کشید را دستی ترمز.اورد می سرحالش کمی بستنی یه شاید

 .کرد اطرافش ی متوجه را بود خودش دنیای در که ایدا و

 



 . وایستادین چرا هنوز که نرسیدیم عه-

 

 را کمربندش و داد ایدا تحویل نایابش هایی لبخند ان از زانیار

 :گفت و کرد اشاره فروشی بستنی در سر به و کرد باز

 

  شو پیاده-

 

 .پیچید هم در را دستانش متعجب ایدا

 

 نیس؟ دیرتون مگه اخه-

 

 :گفت و انداخت باال ای شانه زانیار

 



 بشه دیرم بار یه بذار بودم تایم آن و وقت سر خدا همیشه-

 ...بعدشم مگه میشه چی

 

 اتفاق یک تنها صورتشان ی فاصله ،حاال شد خم جلو به کمی

 ... شود نزدیک بهم که داشت الزم خوب

 

 ... دارم کردنم دیر برای خوبی دلیل بعدشم-

 

 تاریکی وجود با زانیار چشمان ،رنگ پرسید شده مسخ ایدا

 .درخشید می خورشید مثل و بود پیدا هم شب

 

 چیه؟ خوبه اینقدر که دلیلش و-

 

 لبان به را لبخند خواست می دلش ، نگرفت نگاه اینبار زانیار

 .ببیند را بامزه های چال ان و بیاورد او



 

 ... تو کردن خوشحال-

 

 لبان به ناخوداگاه لبخند که بود زده را حرف این بامزه انقدر

 اورد باال پیروزی معنی به را مشتش ارام زانیار ، نشست ایدا

 و داد سفارش شکالتی بستنی.میشد چیزی نمیخورد ترشی

 دور لبانش از ای لحظه لبخند شد مشغول ان خوردن به لذت با

 زانیار برای زیبایش لبخند دیدن با بستنی شیرینی. شد نمی

 و دید را ها چال ان شد می مگر بود شده برابر چندین

 بستنی خوردن به و گفت... ا فتبارک دلش نبود؟در خوشحال

 نداشت دوست شیرین چیزهای زیاد اینکه با شد مشغول اش

 ...بود داده مزه دهانش به عجیب بستنی این اما

 

 کنج محوی لبخند ایدا اینبار شدند ماشین سوار دیگر بار

 را ایدا هرکس بود کافی زانیار برای همین و داشت لبهایش

 کالس است بازیگر اینکه برای کرد می گمان شناخت نمی



 داشتن به تنها و گیرد می را خودش و گذارد می بیخود

 داشت فرق ایدا اما شود می راضی چیزها گرانترین و بهترین

 مثل شد می خوشحال هم چیزها کوچکترین با حتی ایدا

 کرده جان نوش شب موقع این که داغانی و درب بستنی همین

 . بودند

 

 خیره اپارتمانش خاموش چراغ به ایدا و رسیدند خانه دم به

 غم ترین لعنتی شد سرازیر دلش به که بود عالم غم باز و شد

 ...بود کسی بی غم همین دنیا

 

 ... ممنونم بازم زانیار اقا گذشت خوش خیلی-

 

 رسیدند اش خانه دم به ،تا نگفت چیزی و زد لبخندی زانیار

 کمی را صدایش ناخوداگاه ، کشید پر ایدا لبان از هم لبخند

 :پرسید ایدا از ممکن شکل ترین ارام به و کرد صاف



 

 ...تنهایی شبها ترسی می-

 

 

 

 برگشت زانیار سمت به و شد شل در ی دستگیره از دستانش

 هم او خواست نمی را زانیار تنهاییش؟ترحم از گفت می ،چه

 و بود عشق کرد می طلب او از که چیزی تنها داشت غرور

 .بس

 

 .کند حفظ را غرورش کرد سعی و داد تکان سری

 

 خوبه چاقوکشیم به دست ؟من دیوار و ؟در بترسم چی از نه-

 که؟ دونید می

 



 ...کند پرت را زانیار حواس تا زد زیبایی چشمک

 

  ام جمله نبود سوالی-

 

 و شناخت می را او خوب ،چقدر شد میخکوب درجایش ایدا

 چراغ با که بود سال خیلی ایدا گوید می دروغ که دانست می

 رفت می بیرون خانه از که زمانی تنها و خوابید می روشن

 . کرد می خاموش را چراغها

 

  زانیار اقا خداحافظ-

 

 . گرفت را کیفش زانیار که کرد باز را در

 

 به بزن زنگ هم داشتی کاری. ببره خوابت تا میمونم همینجا-

 ...گوشیم



 

 زانیار کند باز را دهانش امد تا کند مخالفت خواست ایدا

 :گفت و اورد باال سکوت معانی به را دستش

 

 ... بخواب راحت برو. نباشه بحث-

 

 توانست می ،یعنی شد گرم اش مهربانی اینهمه از ایدا دل ته

 نیست؟ تنها دیگر که کند خوش دل این به
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 و گذاشت زیبایی سینی توی را خوشرنگ چای لیوان حدیث

 اورده سوغاتی پیش روز چند برادرش که نبات و نقل کنارش

 به نگاهی و گرفت دست را سینی. گذاشت ان کنار هم را بود

 چیز همه همیشه ،مثل انداخت کابینت ی شیشه در خودش

 با زانیار. رفت بیرون و کاشت لبش روی لبخندی بود مرتب

 نگاهی هم کنک خوش دل محض و رفت می ور اش گوشی

 های گل با و نشست اش خاله و مادر کنار. نکرد او ی حواله

 انداخت می هم زانیار به نگاهی گاهی از هر شد مشغول فرش

 او سوخت می خودش برای دلش. بود گوشی غرق همچنان که

 گوشش در بس از اما نداشت ازدواج برای خوب موقعیت کم

 نمی اصال که دیگرید هم قسمت زانیار و تو که بودند خوانده

 . ببیند را بقیه های خوبی توانست

 

 از بعد اما ندارد او به ای عالقه زانیار که دانست می نبود احمق

 به که نبود حقش او نظر جلب برای تالشش سال اینهمه



 واقعا که دانست نمی هم باز اینکه با برسد؟ دلش ی خواسته

 اش خاله و مادر تلقین حاصل همش یا خواست می را زانیار

 باختن حال در که کرد می احساس االن بود که هرچه بود

 زانیار. خورد نمی زانیار به جوره هیچ که است کسی به قافیه

 نباشد ایدا اینکه نه بود پایبند عقاید سری یه به بود تعصبی

 به ای عالقه هیچ زانیار که دانست می نبود انها قماش از اما

 تحمل حتی که بود دیده سینما در را اش نمونه ندارد ایدا کار

 به را چشمش زانیار اما ببیند اخر تا را فیلم که نداشت را این

 ول را دلش افسار و بود بسته مصرانه ها تفاوت این تمام روی

 . بتازد خواست می که هرکجا تا بود کرده

 

 خودتی؟ تو چرا خاله-

 

 که ای خاله. نگریست اش خاله به و اورد باال ضرب با را سرش

 و داد تکان سری. بود غلوط غلط های حس این تمام مسبب

 .کرد زمزمه ارام



 

 . نیست چیزیم خاله هیچی-

 

 برگشت زانیار سمت به شد امید نا او زدن حرف از که اش خاله

 :گفت زانیار به داشت ان کردن پنهان در سعی که حرصی ،با

 

 یه ساعته دو دستت گرفتی رو ماسماسک این چیه مادر-

 . میشه ناراحت ات خاله زشته. صحبتی یه بحثی

 

 ،در اورد باال را بود شده خون ی کاسه که را چشمش زانیار

 می که او بود عبثی کار ابتدا ان از رفتن ایدا شخصی پیج

 با که داشت مرضی چه دیگر کشد می را انتظارش چه دانست

 پست زیر که هایی تعریف و ها صدقه قربان خودش چشمان

 به که فشاری حجم از ببیند؟سرش را گذاشتند می ایدا های

 تواند نمی را ایدا که بود ،فهمیده زد می نبض بود شده وارد ان



 و هوادارانش به متعلق او باشد داشته خودش برای کمال تمام

 . انداخت سایه دلش در بزرگی غم بود سینما دنیای

 

 .زد صدایش دیگر بار مادرش

 

 کجایی؟ مادر زانیار-

 

 جوش به را غیرتش رگ که را نظرات ان تا بست را چشمانش

 سرد حاال که دستش کنار چایی به ،نگاهش نبیند اورد می

 . افتاد بود شده

 

 .خانوم حدیث ممنونم-

 

 .کند بلند را سینی تا کرد دراز را دستش و کشید اهی حدیث



 

 ... شده یخ اب دیگه االن کنم عوضش بذارین-

 

 حرف حدیث با ،باید شد بلند جایش از و داد تکان سری زانیار

 است خودش در گفت می مادرش روزها این که حدیثی.زد می

 دید می مادرش چشم از را ها این ،تمام شده گیر گوشه کمی و

 ی دخترخاله یه نه که خواهر یه حکم برایش همیشه حدیث

 ولی ببیند دیگری چشم با را او توانست نمی و داشت را عزیز

 چسبانده معصوم پاک دختر این روی که هایی برچسب از امان

 دم بس از بود نکرده پیدا هم عاشقی فرصت حتی او... بودند

 زد می حرف او با باید بودند خوانده زانیار زانیار ورد گوشش

 مادرش غلط های باور. کرد می مشخص را او تکلیف باید

 .بود ربوده معصوم دختر این از را کردن زندگی فرصت

 

  حیاط توی بیارین زحمت بی پس-

 



 نادیده را شد بدل و رد اش خاله و مادر بین که هایی نگاه

 .گرفت

 

 هم همانجا و گذاشت تخت روی دستش کنار را چایی حدیث

 بیشتر را چادرش همین بخاطر داشت سوز کمی هوا نشست

 و است بهانه چایی اوردن دانست می. پیچید خودش دور

 . است صحبت برای فرصتی کردن پیدا دنبال زانیار

 

 زانیار که بود حیاط کنار ی خشکیده انگور درخت به نگاهش

 موقع که هایی نرمش از کرد صحبت به شروع محکم همانطور

 انگار نبود خبری زد می موج کالمش در ایدا با کردن صحبت

 ... زد می حرف کوچه سر بقال با یا دوستش با داشت

 

 ... زدین سینما توی که حرفهایی راجب خانوم حدیث-

 



 .پرید صحبتش وسط و نکرد رعایت را ادب جانب اینبار حدیث

 

 نه؟ کردین قبول رو کار این عمدا-

 

 سر پشت به و گذاشت زمین را چایش خورده یکه زانیار

 . شد خیره حدیث

 

 چیه؟ منظورت-

 

 قبال که اس دختره همون این که بود گنگ یکمی برام اولش-

 توی که گفت می نه؟خاله یا زدین حرف خاله با بهش راجب

 می دست دست شدین اشنا باهاش خواهرش ی پرونده جریان

 مطمئن عشقش از که اینقدر بشه بزرگتر کمی که کردین

 میگم؟ درست شده قطع ارتباطتون یهو اما بودین

 



 .کرد سکوت و کرد جا جابه اش مچ در را ساعتش زانیار

 

 بین و اومد یادش رو اسمش پیش وقت چند همین خاله-

 هم بودین درگیرش قبال که دختره اون که فهمیدم حرفهاش

 همون ایدا دیدم و کردم چهارتا تا دو دو.  بوده ایدا اسمش

 . اس دختره
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 اعتقادی شماست به مربوط قضیه وقتی اسمی تشابه به من

  کارتون چقدر دونم می ندارم



 شدن نزدیک قصدتون هم اول از ندادین جواب حاال دقیقه

 بود؟ اون به دوباره

 

 حرفها؟ این زدن با برسین خواین می کجا به-

 

 را حرفش رو در رو اینبار و برگشت زانیار سمت به حدیث

 :گفت

 

 منو بخواین االن که نبودم منتظر سال همه این زانیار اقا-

 شما اسم همسایه در و فامیل تمام توی که منی بگیرین نادیده

 این قصدم کنم گدایی عشق نمیخواهم. کشم می یدک رو

 رو تکلیف زودتر که اینه میخواهم ازتون که چیزی تنها نیست

.  ترمیم یا کنید قطع کال یا رو پوسیده طناب این کنید معلوم

 . باشم بالتکلیف تونم نمی این از بیشتر من

 



 ،زانیار شد بلند جایش از و نماند زانیار حرفهای باقی منتظر

 دانست نمی هم هنوز کرد می فکر باید شد گر نظاره را رفتنش

 کرده خودش معطل هم را جماعتی است چند چند خودش با

 ... بود

 

  لعنتی-

 

 کشید بود شده بسته زیبایی طرز به که روسری به دستی ایدا

 دنبال چشم با. رفت بیرون شد مطمئن ان بودن صاف از وقتی

 می بلند صدای با که حالی در را او و گشت جشن این مسئول

 به زد لبخندی یافت بودند کرده اش احاطه دخترها و خندید

 کلمه چندین شدند می راهش سد که افرادی با رفت سمت ان

 سالن تمام تقریبا.داد می ادامه راهش به باز کرد می بدل و رد

 ارمان شال و روسری برند تبلیغاتی های عکس از بود پر هتل

 تولیدات خط شدن فروش پر ی بهانه به هم مراسم این. سیفی

 به بالخره. بود شده دعوت انجا به که بود ها روسری همان



 شد می مگر دید،اصال را او ،ارمان زد لبخندی و رسید ارمان

 نشود؟ دیده و باشد جایی ایدا

 

  امشب ی ستاره. اینجاس کی ببین-

 

 . داد سالمی و زد جذابی لبخند ایدا

 

 ... شو اشنا ها بچه با بیا-

 

 ارمان شرکت در سمتی کدام هر که دختری پسر چندین با

 می دعوت ها مراسم اینجور به ،زیاد کرد احوالپرسی داشتند

 گرم صدای نبود سختش بقیه با گرفتن ارتباط بنابراین شد

 :گفت می که پیچید درگوشش ارمان

 



 برای ،شاید بود تصمیمم بهترین کردم انتخاب تورو که روزی-

 ..کردم انتخابت هم ای دیگه چیزهای

 

 به لبخند با گرفت، فاصله او از کمی و انداخت باال ابروی ایدا

 کند ثبت را امشب مراسم تا امد می طرفشان به که عکاسی

 .کرد زمزمه ارام و برگشت

 

 نچایی-

 

 : گفت می که شد بلند عکاس صدای

 

 . وایستین تر نزدیک یکم ها بچه-

 

 حرکات غرق که ارمان به و کرد مرتب را اش روسری ایدا

 پوشیده که بلندی پاشنه کفش با ، نکرد توجهی بود ظریفش



 فاصله با هم کنار بود شده ارمان قد هم تقریبا بود

 و حد که بود ادمهایی ان از ارمان که بود خوشحال.ایستادند

 . کرد می رعایت را مرز

 

 . شد قشنگی عکس مرسی ها بچه-

 

 او که گرفت فاصله ارمان از کمی و کشید راحتی نفس ایدا

 .کرد صدایش

 

 طرز به. بمون پیشم بیشتر ؟یکم فراری حال در همش چرا-

 . باشم خوشحال میشه باعث بودنت عجیبی

 

 جلوتر کمی بود شنیده حرفها نوع این از ،زیاد زد لبخندی ایدا

 .کرد زمزمه بشنود ارمان فقط که طوری رفت

 



 از بیشتر چیزی من خلقت از هدف اما نشه باورت شاید-

 . بوده تو کردن خوشحال

 

 .نوشید پرتغالش اب از قلوپی و خندید ارمان

 

 درازتو زبون اون بزنه مار-

 

 قدمی ،چند گرفت فاصله او از و داد تکان هوا در دستی ایدا

 گوشی.شد بلند اش گوشی پیامک صدای که بود نرفته بیشتر

 . باشد راحله که میداد احتمال زد پیام روی و کشید بیرون را

 

 ...شدی خوشگل روسری اون با چقدر-

 



 ی عده انداخت اطراف به ،نگاهی لرزید دستش در گوشی

 بلند پیامکش صدای دیگر بار بودند گوشیشان مشغول زیادی

 .شد

 

  باشی دیدنم مشتاق اینقدر نمیکردم فکر گردی؟ می دنبالم-

 

 مهمانی همین در مریض ادم این که بود شده مطمئن حاال ایدا

 از گوشی بود نزدیک و چرخید می سرش دور ،سالن است

 صدای دیگر بار که بیافتد زمین روی و شود شل دستش

 بلند نبود مرگ ناقوس به شباهت بی که اش گوشی پیامک

 .شد

 

 ...میبینمت خونه منتظرمی اینقدر که حاال-

 



 به نبود ،نیازی امد رسانش پیام تیک صدای ان از بعد بالفاصله

 انجا مسئوالن از بود امده که وقتی شود متصل اینترنت

 شماره همان.بدهند او به را فای وای رمز که بود خواسته

 بشینیم اینجا} بود نوشته زیرش بودو فرستاده برایش عکسی

 تا کشید طول کمی. من با کورن چطوره؟پاپ ببینیم فیلم

 که مبلمانی و محبوبش خرگوش دیدن با شود باز عکس

 دستش از گوشی اوست ی ،خانه خانه این کرد می مشخص

 . شد جدا اش باطری و افتاد
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 نداشت خوبی حال اینکه دید،با خودش ی متوجه را همه نگاه

 را خودش جمع در توانست نمی کرد می ظاهر حفظ باید اما

 نظر زیر را او هتل همین در که اویی جلوی ،مخصوصا ببازد

 اش گوشی و شد خم. نبود بازنده بود که هرچه ایدا. بود گرفته

 سرویس سمت به و نکرد روشن را ان داد سامان و سر را

 سرش پشت طمانینه با که را شخصی های قدم. رفت بهداشتی

 گرفت تر محکم دستش در را کیفش ، کرد می حس را امد می

 و کرد جزم را عزمش. شد می روبرو او با باید برمیگشت باید

 به رفتن قصد هم او که خانم یه جز سرش پشت. برگشت

 ای کالفه پف نبود کسی داشت را بهداشتی سرویس

 ی خانه اوار را خودش که نداشت را این روی دیگر حتی.کشید

 برای فکری فردا تا ماند می هتل در را امشب باید. کند راحله

 را انجا احتماال. نبود زندگی جای دیگر انجا بکند اش خانه ان

 انجا از کندن دل و نداشت انجا به خاطری تعلق... فروخت می

 مریض ادم یک اینکه از میگرفت حرصش اما نبود سختش

 . شود ویالن اینگونه که بود شده باعث



 

 ... فقط ،صبرکن من بگیرم ازت حالی یه-

 

 زانیار کی تا شد نمی اینطور کرد می تنظیم هم شکایتی باید

 هم بخوابد؟او راحت خیال با او تا بدهد کشیک اش خانه دم

 تنها از اصال بیخود های پیام این از قبل تا. داشت زندگی و کار

 تنها امد نمی هم خوشش چندان اینکه با نداشت ترسی بودن

 به که سیاه های پیام این پای بود امده کنار ان با اما باشد

 خانه در بودن تنها از بود شده باعث بود شده باز زندگیش

 . بترسد

 

 وایستادی؟ چرا اینجا-

 



 بدون و پرید جا از شنید پشتش از که ای مردانه صدای با

 اورد باال را کیفش باشد داشته حرکاتش روی کنترلی اینکه

 .کوبید او سر روی محکم

 

 دیوونه؟ میزنی چرا اخ-

 

 شد،ارمان شل دستش در کیفش و کشید ای اسوده نفس ایدا

 کاغذی دستمال عین صورتش بود چسبیده را سرش که بود

 باعث که زد اش چهره به بلندی ی خنده تک بود شده مچاله

 .برود او به غلیظی غره چشم ارمان شد

 

 .میبخشمت خوشگلی چون نکن فکر-

 

 :پرسید جانب به حق و شد سینه به دست ایدا

 



 حاال؟ کرد عذرخواهی کی-

 

 سابق ارمان اون دیگه من ،اخ ایدا بخدا پررویی خیلی-

 .نمیشم

 

 ، شد رد ارمان کنار از و انداخت اش شانه روی را کیفش ایدا

 :گفت

 

 قبلی؟ نچسب ی پسره اون بود چی بهتر-

 

 نیست دلخور او از که شد راحت خیالش ایدا و خندید ارمان

 بود گرفته امشب که هایی عکس تا رفت عکاس سمت ،به

 دیدن محض به تا بود اطراف به حواسش هم همزمان کند چک

 می چشم هرچه اما بیاورد را طرف دخل مشکوکی نگاه

 به شخص ان اینکه فکر با.دید نمی مشکوکی چیز چرخاند



 شد می بد حالش کشیده سرک اش خصوصی زوایای تمام

 و برود دیگری هتل به شد مجبور و شد تمام شب ان ،بالخره

 . کند سپری انجا را شب

 

 زانویش روی را سرش و بود نشسته سهیال کانکس کنار

 هم شکایتی و ماند می هتل در که بود شب چند ، بود گذاشته

 اما بود سپرده قانون دست به را ان پیگیری و بود کرده تنظیم

 به کرد می حس کند زندگی خانه ان در دیگر توانست نمی

 اش خانه مبلمان از که ،کسی شده تجاوز اش شخصی حریم

 هم او زندگی زوایای ترین خصوصی به حتما بود گرفته عکس

 به. کرد می راست ایدا تن به مو همین و بود کشیده سرک

 به نسبت را او توجه اینگونه خواست نمی نگفته چیزی زانیار

 خاصی منطق و دلیل بی باید بود اگر توجهی کند جلب خودش

 . شد می او منعطف

 

 . میکنی کباب رو ادم دل نشستی اینجوری چرا-



 

 باز ،نیش دوخت سیامک جذاب صورت به و کرد بلند را سرش

 روی شد بسته ایدا ی ریخته بهم ی چهره دیدن با سیامک

 :پرسید کنایه بدون و نشست او روبروی زانو

 

 ایدا؟ شده چیزی-

 

 مسائل نداشت ،دوست داد تکان طرفین به را سرش ایدا

 او ؟اگر چه که گفت می کند بازگو کسی پیش را اش شخصی

 چیزی اگر و بود جبران منتظر مطمئنا کرد می ایدا برای کاری

 چه؟ نداشت را ان کردن برطرف توانایی که خواست می ایدا از

 

 . چی همه میشه درست. سیامک نیست چیزی-

 



 ،چقدر انداخت کن خراب خانه چشمان ان به نگاهی سیامک

 جلب در سعی هم غلطی راه چه از و بود شده کار به دست دیر

 .داشت ایدا توجه
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 من رو میتونی میاد بر من دست از کمکی هر اگر هرحال به-

 واقعیم خود از خیلی نه که یکم مدت این ،میدونم کنی حساب

 نمی ولی نداشتم رفتارم به ای عالقه خودمم گرفتم فاصله

 عاشق دل ته از هیچوقت اینکه حساب رو بذار.. . دونستم

 .  نبودم



 

 نداشت مرده کشته کم که سیامک چشمان به غمگین ایدا

 او. بود او عاشق سیامک بود عجیبی دنیای ،چه شد خیره

 ... هم دیگری و دیگری عاشق

 

 میخوام معذرت زدم که حرفهایی بابت ،منم سیا ممنونم-

 

 . شد جا جابه پایش روی کمی و زد جذابی لبخند سیامک

 

 ... بود شده تنگ گفتنات سیا واسه دلم-

 

 ، کند دل ایدا از اجبارا سیامک و زد صدا را سیامک اسماعیلی

 نسبت بهتری حس حاال داد تکان خداحافظی معنای به دستی

 هم خودش زد می کنایه ایدا به وقتی حتی داشت خودش به

 مشغول نویسنده با که افتاد زانیار به نگاهش. کشید می عذاب



 سری شد؟ می ایدا بیخیال باید یعنی بودند ای صحنه طراحی

 .رسید می کارش به باید فعال داد تکان

 

 گوشزد میرمعینی اقای نویسنده به را ها نکته اخرین زانیار

 صحنه. بود کرده کار صحنه این روی طوالنی مدت زانیار ، کرد

 ماشینی تعقیب در پلیس ماشین چندین که بود صورت این به

 بود تالش در ایدا بود،کاراکتر اش راننده ایدا کاراکتر که بودند

 تقریبا که رفت می مسیری به همین برای بگریزد مهلکه از که

 پرتگاه به نرسیده و میشد ختم پرتگاهی به و بود متروکه

 نحوه کردن جلوه واقعی برای. پلیس تسلیم و شد می متوقف

 ها مسیر تمام و گرفته سخت شدت به زانیار گریز و تعقیب ی

 چیز یک اما بود کرده بررسی را ها ماشین حرکت ی نحوه و

 ...بود رفته زانیار مخ روی حسابی

 

 باید میارین راد خانوم جای به که بدلی فقط میرمعینی اقای-

 ... باشه بلد کار حسابی



 

 و کشید اش وچیلی چرب و بلند موهای به دستی معینی میر

 .انداخت پیشانی به اخمی

 

 اون از ،اسماعیلی بیاریم بدلی که نیست بدل؟قرار کدوم-

 پشت ایدا خود قراره. حساسه چیزا این روی خیلی که هاست

 ... دیگه کسی نه بشینه رِل

 

 :کشید اش پیشانی به ،دستی خورده یکه زانیار

 

 این برای اصال راد خانوم میدونید ؟ میرمعینی اقای چی یعنی-

 چیزی یا بده رانندگیش نمیگم نیست مناسب گریز تعقیب

 . داره ای حرفه یه مهارت به احتیاج صحنه این اما این شبیه

 

 .داد ادامه و کشید ای کالفه پوف



 

 که مسیرهایی اون تمام بتونه ایدا که بگیرید این بر رو فرض-

 اون ، میدونم بعید که کنه رانندگی نقص بدون کردیم مشخص

 ی لبه دقیقا باید رو ماشین که اینه کرده نگران منو که چیزی

 چی کنه ترمز دیر ثانیه یک حتی اگر میدونید داره نگه پرتگاه

 فنی لحاظ از روش نمیشه زیاد که ماشینی این با میشه؟اونم

 ... داره ای حرفه یه به نیاز صحنه این. کرد باز حساب

 

 شد بلند جایش از زانیار منطقی حرفهای از متفکر میرمعینی

 ...بگذارد میان در را مسئله همین کارگردان با تا

 

 ،اینکه کرد مرور ذهنش در را صحنه دیگر بار چندین زانیار

 گرفت می متعدد های برداشت در را ها صحنه تمام اسماعیلی

 بار چندین را کار یک انسان ،اگر بود شده نگرانیش باعث هم

 خبره کار این در که شود می تلقین او به کم کم دهد انجام

 روز مثل. گیرد نمی کار به را اولیه های احتیاط ان دیگر و شده



 که کرد می مجبور را ایدا اسماعیلی که بود روشن براش

 در ایدا اگر کند ترمز و برود پرتگاه لب تا ماشین با بار چندین

 بی کالج و ترمز چه؟یک کرد می احتیاطی بی بعدی برداشت

 هزار هزاران و پرتگاه ی لبه واقعی ی فاصله نسنجیدن موقع

 .بیاید بار به ای فاجعه که شد می باعث دیگر عامل

 

 به ،اخمی امد می او سمت به پر توپ با که دید را اسماعیلی

 .انداخت پیشانی

 

 این بصری های جلوه روی چقدر من میدونید احمدی سرگرد-

 من اما نبودید اینجا شما االن نبودم حساس ،اگر حساسم فیلم

 نباشید ریسکش نگران... باشه فرمون پشت ایدا خود میخوام

 کردم انتخابش همین برای اصال. میاد بر کار این پس از ایدا

 نگران اینقدر و بیارم وارد تازه بازیگر یه تونستم می وگرنه

 . بیفته روش خشی خطی مبادا که نباشم هواخواهاش

 



 .باشد خونسرد کرد سعی و سابید هم روی دندان زانیار

 

 اونم میاره؟ بار به ای حادثه چه غفلت لحظه یک دونید می-

 حقه از سر من... تره محدود انسان دید که شب توی رانندگی

 رو صحنه این تونید می راحتی به اما نمیارم در سینمایی های

 ... بدل یه نه بوده رل پشت ایدا انگاری بدین جلوه طوری

 

 پیش زانیار و اسماعیلی میان بحثی که شد متوجه دور از ایدا

 ارام تکاند را اش شده خاکی مانتوی و شد بلند جایش از امده

 هر حواس انقدر. امد زانیار پشت شوند متوجه انها انکه بدون

 .نشدند حضورش متوجه که بود پرت دو

 

 چیست دردش دانست ،می انداخت زانیار به نگاهی اسماعیلی

 بنابراین باشد داشته رودروایستی کسی با که نبود هم ادمی

 .زد را حرفش رک



 

 بین اینکه میکنید کار قاطی رو شخصی احساسات دارید-

 این بهای نمیشه دلیل ولی مشخصه هست چیزی ایدا و شما

 . بپردازه من فیلم رو حس

 

 نکنید سرایی داستان لطفا نیست چیزی راد خانوم و من بین-

 رو پیشنهاد همین بود راد خانوم جای ام ای دیگه هرکس من.

 ... کنیم استفاده بدل از که میدادم

 

 ، شکست ایدا و
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 دست رو خودش از کرد می ،حس امد باال گلویش بیخ تا  بغض

 به کمک و دوستی انسان جز به چیز را زانیار ،کارهای خورده

 سنگینی تمام با واقعیت حاال و بود کرده تعبیر تنها دختر یه

 ذهنش در مدام زانیار ی جمله. بود امده فرود دوشش روی اش

 باورش...  نیست راد خانوم و من بین چیزی... شد می تکرار

 باشد گفته را جمله این تعلل ای لحظه بدون زانیار که شد نمی

 دیگری هرکس یعنی بود؟ چه معنایش حمایت همه ان پس...

 انسان حس از بلکه عشق روی از نه را ها کار همین او بود ام

 داد؟ می انجام اش شده قلمبه ی دوستانه

 

 :کرد زمزمه خودش با شکسته

 

 ...چقدر... ایدا احمقی چقدر-

 

 وقتش االن حداقل... نبود زاری گریه وقت داد قورت را بغضش

 .نبود



 

 هم من گرفته پول فیلم این توی بازی برای تومن خدا ایدا-

 انجام رو بازیش خواستم فقط نخواستم ازش معقولی غیر چیز

 ... بده

 

 ... اسماعیلی اقای ولی-

 

 نمیکرد درک ایدا. نمیشد تسلیم که بود زانیار اعتراض صدای

 می پافشاری اینقدر چه برای دیگر نیست میانشان چیزی اگر

 ... لعنتی ی دوستانه انسان حس همان اها ؟ کند

 

 شده حضورش ی متوجه دو هر حاال گذاشت جلو قدمی ایدا

 :کرد زمزمه بیاندازد هم نگاهی نیم زانیار به اینکه ،بدون بودند

 

 ... اسماعیلی اقا میدم انجامش من-



 

 نگاه به و کرد ترک را انجا خمیده ی شانه با و گفت را این

 .نکرد توجهی زد می دو دو ان در نگرانی که زانیار
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 ... اسماعیلی اقا میدم انجامش من-

 

 نگاه به و کرد ترک را انجا خمیده ی شانه با و گفت را این

 .نکرد توجهی زد می دو دو ان در نگرانی که زانیار



 

 بود تکمیل صورتش گریم ، انداخت اینه در خودش به نگاهی

 روی که کرد تنظیم طوری را اینه و کرد نازک چشمی ،پشت

 . شود فیکس زانیار صورت

 

 ؟ صحنه سر میاد چرا نداره کاری اینجا وقتی-

 

 صدای با بود اش گوشی مشغول و بود نشسته کنارش راحله

 :پرسید بلند

 

 منی؟ با-

 

 ساعت به شد،نگاهی بلند جایش از و کشید ای کالفه پوف ایدا

 بنگاه به و کرد می تمام را برداری فیلم زودتر باید انداخت

 هیچ روزها این کرد ای قروچه ،دندان زد می سر مختلف های



 دارها بنگاه با زدن کله سر از. رفت نمی پیش میلش طبق چیز

 بودنش هنرپیشه ی واسطه به خواستند می همه بود متنفر

 ها خیلی گاها و بگذارند سرش هیکلش کل ی اندازه به کالهی

 راحله تواند می دانست نمی... بودند برده پیش روش این با هم

 که گناه داشت زندگی هم او ؟بالخره نه یا کند خود همراه را

 . بود شده او چون پردردسری بازیگر ی برنامه مدیر بود نکرده

 

 فکری؟ تو چیه-

 

 راحله ،ذهن انداخت هایش دیالوگ به نگاهی و داد تکان سری

 می خانه چه؟برایش که کرد می دردسرهایش مشغول را

 این در و بود نرفته فروش هم خودش ی خانه شد؟هنوز

 حاال نمیکرد گمان مسکن فروش و خرید بازار رکود وضعیت

 بماند هتل در هم این از بیشتر شد نمی برود فروش حاال

 که نبود اینطور داشتند او از ها خیلی که ذهنیتی برخالف

 اش درپی پی سفرهای خرج را بیشترش.برود باال پارو از پولش



 بود کرده هایش زاده خواهر به زدن سر برای پاریس به

 بشر های کمک یاد دید می را او تا...ماشا که هم خواهرش.

 خیریه به را درامدش از زیادی مقدار ایدا و افتاد می دوستانه

 . داد می او ی

 

 عشقیه؟ قضیه ؟چیه هست مرگیت یه تو نه-

 

 و انداخت شد می نزدیک انها به که زانیار به ای ضایع نگاه ایدا

 کوتاهی ی خنده بیاورد هم را قضیه ته و سر زودتر اینکه برای

 .کرد

 

 خونه تو تونم نمی دالیلی به ام خونه دنبال... ها خوشه دلت-

 ... کنم زندگی قبلیم ی

 



 باز ایدا ، چسبید را ایدا مچ و امد در نشسته حالت از راحله

 انها به رسیدن گامهایش مقصد گویا که زانیار به نگاهی نیم هم

 ... نبود راحله به دادن توضیح وقت االن.انداخت بود

 

 بدبختی چه با رفته اونجا؟یادت بمونی تونی نمی چرا واه-

 بیشعورت همسایه اون خواهرت؟نکنه شوهر کرد پیدا رو اونجا

 خودم بریم ؟امروز دماغت به داده گیر ها؟باز کرده اذیتت

 رو دماغت ؟خب چی که یعنی دستش کف میذارم رو حسابش

 رو کلینکش تبلیغ دروغ به چرا دیگه نکردی عمل

 بزرگی این به دروغ اما نمیاد بدم پول از من بکنی؟درسته

 اخه؟

 

 کشیده اینجا به چرا بحث گذاشت سرش روی را دستش ایدا

 قبال کرد می حس سرش باالی را زانیار ی ،سایه بود شده

 بگیرد باال را سرش که ندید الزم بود داده او به کوتاهی سالم

 فانتزی سوالهای تمام جواب که او نداشت هم دلیلی حقیقتا



 ،حرفی بود داده بزرگ هیچ یک با یشان رابطه راجب را ایدا

 که غروری و دلتنگی از پر ی سینه یک بود؟جز مانده مگر هم

 .بگذرد ان از چیز هیچ بخاطر اینبار نبود حاضر ایدا

 

 خوبه؟ حالتون زانیار اقا سالم-

 

 محترمانه کرد،زانیار می احوالپرسی زانیار با که بود راحله

 ایدا. بود مانده ایدا روی نگاهش سنگینی اما داد را جوابش

 بی و باشی عاشق شد می ،مگر وجود تمام با کرد می حسش

 نفس به اعتماد با که معشوقی ؟انهم معشوق های نگاه از خبر

 نمی دیگر ایدا.گفت می او به اش حسی بی از همه جلوی

 شد بلند جایش از بیاورد تاب زانیار ی خیره نگاه زیر توانست

 که بود نرفته بیشتر کرد،قدمی مچاله دستش در را نامه فیلم و

 .ریخت اب روی را اش پته راحله

 



 باید چرا کنی؟اصال اجاره بخری؟یا خونه میخوای ؟حاال کجا-

 دکتر اون حساب اگه نیستم ؟راحله بیرون بیای خونه اون از

 ... نذارم دستش کف رو قالبی

 

 نمی و بود کالفه شدت به کشید اش پیشانی به دستی ایدا

 یاد هم باز که کند پیدا اطالعی موضوع این از زانیار خواست

 این از بیش را ایدا دل و بیفتد اش نودوستانه های کمک

 .کند هوایی

 

 دروغی باید. برگشت انها سمت به ناچار و شنید را صدایش

 ...شود بیخیالش زانیار تا کرد می سمبل

 

 ؟ نشده مزاحمتون کنید؟چرا؟کسی عوض میخواین رو خونه-

 

 . برمیام پسش از خودم نیست خاصی ی مسئله-



 

 به دقیقی ،نگاه انداخت باال ایدا سردی اینهمه از ابروی زانیار

 رقصان همیشه های ستاره ان از ،خبری انداخت چشمانش

 . شد چنگ کتش به دستش.بودند خاموشِ خاموش نبود

 

 کنید؟ عوض رو خونه میخواین که خانوم ایدا شده چیزی-

 

 در که پالستیکی جراح نیما از و پرید زانیار حرف وسط راحله

 احساس ،ایدا گفت زانیار برای کرد می زندگی ایدا همسایگی

 کرد می حس مغزش در که فشاری حجم از است االن کرد می

 . افتاد هم اتفاق همین و شود منفجر

 

 عکس کرد می تهدیدم که ادمی اون ، اصال نیست این مسئله-

 امد و رفت ام خونه به یعنی این و فرستاده برام خونه وسایل از



 اصال االنم... کنم زندگی خونه اون توی تونم نمی دیگه. داره

 .. شما که نیست نیازی

 

 اش چانه که زانیار به تابدارش مژگان زیر از نگاهی

 

 :گفت کنایه با و انداخت بود شده سخت حسابی

 

 همه پس از خودم من ، باشید من نگران نیست الزم اصال-

 . برمیام کارهام

 

 راهش و نداد بود شده خیره او به واج هاج که زانیار به مهلتی

 سری بنگاه به زودتر رفت،باید اسماعیلی سمت به و گرفت را

 ...نبود جایز بیشتر تعلل زد می

 



 تا کرد می رهن را جایی باید احتماال ، نشست فرمان پشت

 که فرستاد مرد ان به لعنتی برسد، فروش به اش خانه وقتی

 گاز روی را پایش و بود کرده مختل را زندگیش اینگونه

 ...فشرد

 

 از توانست نمی و بود غروب نزدیک دیگر شد که بنگاهی وارد

 همه کند، استفاده اش چهره کردن مخفی برای افتابی عینک

 هم بعد و ناباوری با اوال نشست او روی همیشه مثل ها نگاه ی

 . شدند می اش خیره خاصی شوق با

 

 قصدش و فرستاد ذهنش پس به را حسش اما بود معذب کمی

 ان از بود معلوم که دار بنگاه مرد ، کرد مطرح را امدن از

 .کرد شروع رگباری را سوالهایش فضولهاست

 

 سوالها این الزمه ها پرسم می ببخشید ؟البته نفرین چند-

 هر نباید مملکتی هنرمند... ماشا دیگه شما رهن چرا بعد...



 اقا...خونه اون به خونه این از بزنید بار رو اثاثیه اسباب دقیقه

 واسه دارم خوبه؟یکی باشه متری هستن؟چند هم سیامک

  ببینید بیاین حاال فروشه

 

 فشرد می دستش در را کیفش کشید، ای کالفه پوف ایدا

 انهم رفت می ها خانه دیدن به مرد این با باید ،یعنی

 و بودند گردش در صورتش در مدام چشمانش که تنها؟مردی

 بدون امد بود شده معذب...داشت برنمی چشم او از ای لحظه

 را راهش خواست کرد برخورد کسی به کله با که برگردد حرف

 شد کشیده کیفش که برود کوتاهی ببخشید با و بگیرد

 فرد ترین لعنتی که ،او او دیدن ،با گرفت باال را سرش متعجب.

 .شد حبس اش سینه در نفس بود زندگیش

 

 میکنید؟ چیکار اینجا-

 



 موشکافانه که دار بنگاه مرد به و گرفت او از را نگاهش زانیار

 . داد پایید می را انها

 

 این... رهنه همونه منظورشون یعنی رهن میگن خانوم وقتی-

 ... نداره جواب جیم سوال سیم دیگه

 

 .کرد شروع باز بود باز زبان حسابی که دار بنگاه

 

 ... بیفتن کشی اسباب زحمت تو حیفه گفتم خودشون برای-

 

 رفت بیرون و کشید زانیار دست از را کیفش زده حرص ایدا

 سرک اینهمه از ؟منظورش داشت نمی بر سرش از دست چرا.

 مشخص را خودش موضع که بود؟او چه کارهایش در کشیدن

 .. بود کرده

 



 خودش بلند گام چند با زانیار که رفت می ماشینش سمت به

 . انداخت او جلوی را

 

  برم میخوام.. کنار برین-

 

 ...نخورد تکان جایش از زانیار

 

 :غرید گسیخته افسار و کوبید زمین روی را پایش حرصی ایدا

 

 برای سوتفاهم ممکنه نمیگید واقعا؟ کردین؟چرا تعقیبم-

 ؟ هست سِری و سَر شما و من بین که بیاد بوجود ها بعضی

 

 بود موهایش ریشه نزدیک جایی به نگاهش که زانیار به منتظر

 اتشین اعتراف یک منتظر که بود احمق ،خیلی دوخت چشم

 پیش کاه از که نبود اگر دیگر بود بماند؟احمق او سوی از



 که انطور زانیار رفتارهای ی همه و ساخت نمی کوه خودش

 . کرد نمی تعبیر خواست می خودش

 

 ... نیست تنها زن یه جای بنگاه-

 

 و ساده قد همین اینجا تا کردنش دنبال برای او همین؟توجیه

 ضعف و غش برایش ایدا داشت انتظار بود؟االن افتاده پا پیش

 زانیار رفتار از که ای مسخره های تعبیر از خبری ؟دیگری کند

 جمله یک شنیدن با فقط ایدا اینبار نبود کرد می خودش پیش

 ان و بزند زل چشمانش در صاف زانیار اینکه. شد می راضی

 . بگوید را جادویی های کلمه

 

 میدادم انجام تنهایی رو ها کار این ی همه من شما قبل تا-

 این توی تنها زن اجیل اجیل کنید، ترحم من به نیست نیازی

 به دارن کمک به نیاز من بیشتر خیلی ریخته کوفتی شهر

 ...اجازه با. بیشتره ثوابش کنید کمک همونا



 

 🌸🌸 

 

  هشت_هفتاد#

 

  

 

 از خواست نمی دلش ،هیچ زد چسب هم را کارتون اخرین

 را انها ی همه مرد ان اینکه کند،فکر استفاده قبلیش وسایل

 برای نو از خواست می ،دلش کرد می مشمئزش کرده لمس

 اسباب بود کرده پیدا فنگ و دنگ هزار با که جدیدش ی خانه

 که بود روزی ،چند رسید نمی اش بودجه اما بگیرد اثاثیه

 می برابر صد را کالفگیش همین و نداشت زانیار از خبری

 تلمبار های کارتون میان جایی از اش گوشی زنگ صدای...کرد



 گوشی به را خودش خستگی با رسید می گوشش به شده

 .شد ولو سرد های سرامیک کف همانجا رساند

 

 نیروانا؟ بله-

 

 رو خونت میخوای بشنوم راحله زبون از باید من. بال و بله-

 کنی؟ عوض

 

 روی راستش دست چرخاند،با کاسه توی را چشمانش ایدا

 . کشید می هندسی اشکال زمین

 

 باشی مثال؟مواظب دنیا سر اون از بکنی خواستی می چکار-

 کسی بودم تنها سال نشکونن؟اینهمه رو ها شکستنی کارگرها

 . روش هم باقیش بکشه رو زندگی این بار طرف یه نبوده، هم

 



 ، نداره حساب و حد که هستم عصبانی دستت از اینقدر ایدا-

 کمکت بسپاره بهشون که داشت اونجا اشنا تا دو کیان بالخره

 تا که ات حرفه از اون. بودی خود سر استین همیشه.کنن

 از اینم میشه پر اینترنت کل میکنی دماغت تو انگشت

 چی ما ی خونه میرفتی خب. زندگیت خونه وضعیت

 ؟ اومد می زمین به میشد؟اسمون

 

 ناف اصال. من خواهر کن ول... نق نق هی خودمونیم شدیا پیر-

 ... بستن تنهایی با و من

 

 جا گوشش کنار را گوشی و خوابید شکمش روی و کشید اهی

 .داد کرد،ادامه جا به

 

 ... کنم عادت کردن زندگی تنها به باید-

 



 .داد فاصله گوشش از را گوشی ایدا ، زد جیغی نیروانا

 

 برداشتی؟سوپراستار بیخودیه فاز چه این بدونم میخوام من-

 ادم کلی پستش هر زیر و داره خواهان اینهمه که کسی سینما

 به ؟چرا کنه تنهایی احساس باید چرا میره اش صدقه قربون

 گذاره سرمایه بود کی اون گفتی؟یا نه کیان وکیل خواستگاری

 . میذاری عیبی یه کدوم هر روی داری مرض ؟خودت

 

 ،معلوم انداخت اش گوشی به نگاهی متعجب گرفت،ایدا نفسی

 دو هر خواهرش البته. رفته کی به زدنش حرف رگباری که شد

 جمله تند و تند شد می عصبانی که هایی موقع یکبار سال

 یکبار یکسال هر که ایدا برعکس کرد می قطار هم پشت

 ... شد می ساکت

 

 صاحب دل حرف. کن ول رو حرفها منه؟این با گوشت ایدا-

 چیه؟ ات مرده



 

 . گفت زیرلب ای خدانکنه کنان غر غر ایدا

 

 اینجوری نیاوردی دست به میخوای چی چیه؟باز موضوع-

 شدی؟

 

 ...نمیخوام هیچی-

 

 نا دستش چرخید می جمله این گفتن به زبانش که همزمان

 دردناکی تناقض ،چه نوشت می را او اسم زمین روی خوداگاه

... 

 

 هرکسی از خواهرش کرد،اما مشت را دستش و زد زهرخندی

 بیحوصله. شد طوالنی که نیروانا ،مکث شناخت می را او بهتر

 .کرد زمزمه



 

 ...باید نیروانا دارم کار خیلی-

 

 یک خواست می که ،حاال شود تمام حرفش نگذاشت نیروانا

 مدام و گذاشتند نمی اطرافیانش بگیرد فاصله زانیار از جورایی

 .کشیدند می وسط را او حرف

 

 ایدا؟ اس سرگرده اون قضیه-

 

 .داد ادامه سکوتش به و نگفت چیزی ایدا

 

 ؟بعید نمیگی بهش چرا داری دوستش اینقدر اگه خب-

 به اگر نیستم مطمئن فقط. بزنه ات سینه به رد دست میدونم

 به تا نه یا میخواهیش االنت همین قد هم باز بیاری دستش

 میزنه؟ رو دلت اوردی دستش



 

 باز بود کرده اسیر کشی در بدبختی زوری با که را موهایش

 . شد بلند جایش از و کرد

 

 چیه؟ منظورت-

 

 را ایدا همین و بود رفته خونسردیش الک در هم باز نیروانا

 .کرد می عصبی

 

 بابا مامان هرچی بودی بچه وقتی. بگم برات خاطره یه بذار -

 فقط نباشه ات اندازه نبود مهم خواستی می رو میخریدن برام

 تا هم ات عالقه میزان باشی داشته رو چیز اون داشتی دوس

 جلو از سریع میدادیمش رو چیز اون بهت که بود وقتی

 می رو زانیار تربودی جوون وقتی بار یه تو.افتاد می چشمت

 ذهنی بالک یه برات این نیاوردی بدستش چون ولی خواستی



 بچگیت دوران عروسک با رو زانیار من ایدا ببین... کرده ایجاد

 ... نکردم مقایسه

 

 .داد ادامه و گرفت نفسی

 

 ته از اونو واقعا ببینی بدی فرصت خودت به کمی میخواد دلم-

 که کنی ثابت خودت به داری دوست فقط یا میخوای دل ته

 ... بیاری دست به میتونی بخوای که رو هرچیزی

 

 اعماقم از ببینه که منه جواب منتظره اون انگار حاال-

 که میگه افتخار با همه جلو طرف. بیرونی سطح از یا میخامش

 زنگ گوشم زدی حرف اینقدر.  نیست ایدا و من بین هیچی

 ... میکنم قطع میزنه

 

 



 

 نه_هفتاد#

 

  

 

 قطع را اتصال و نکرد توجهی نیروانا های گفتن ایدا ایدا به

 می را او این و خبرداشت افکارش از زیادی نیروانا ،گاهی کرد

 ... ترساند

 

 ان نکند ، انداخت جانش به لرزی قبلیش اپارتمان زنگ صدای

 زنگ صدای بود؟ امده وقتش سر باشد؟یعنی در پشت مرد

 تکان جایش از توانست نمی ایدا اما شد می بیشتر و بیشتر

 دستش از گوشی و شد بلند هم گوشیش زنگ صدای.  بخورد

 دستان با کرد می خودنمایی صحفه روی زانیار اسم.  افتاد

 :گرفت گوشش دم را گوشی و زد را اتصال ی دکمه لرزان



 

 ...ای خونه میدونم. کن باز بیا در پشت منم-

 

 و داد بیرون فشار با را بود شده اسیر اش سینه در که نفسی

 فاصله ان از خودش و کرد باز ارام را ان رفت در سمت به

 ...امدند داخل راحله سرش پشت و زانیار گرفت

 

 کو؟ سالمت برده ماتت چرا-

 

 ارام و شود مسلط خودش به کمی تا داد تکان را سرش ایدا

 انداخت باال ابرویی تعجب دادند،با را جوابش دو ،هر داد سالم

 .اورد زبان به را رقصید می ذهنش در که سوالی و

 

 کنید؟ می چیکار اینجا-

 



 را دستش و رفت ظرفشویی سمت به کنان هن و هن راحله

 به اجبارا ،ایدا نداد ایدا به جوابی و بخورد اب تا کرد مشت

 .کرد نگاه را او منتظر و برگشت زانیار سمت

 

 . بزنید کله سرو کارگرها با شما نیست صحیح. کمک اومدیم-

 

 این از ،دیگر شد سینه به دست و کشید ای کالفه پوف ایدا

 پا با و زد می پس دست با ،چرا بود خسته زانیار رفتارهای

 کشید؟ می پیش

 

 اون برید خانوم راحله و شما ،بهتره باال بیان کارگرها میگم-

 سر من رو اینجا.بکشید گوشش سر به دستی و خونه یکی

 دقت بگم من که حساسن ها کدوم فقط. میدم وسامون

 کارگرها؟ کنن بیشتری

 



 زور راحله مقابل ،در کشید را دستش و امد سمتش به راحله

 هوایی را من چرا بگوید توانست ،می بود ای بیهوده کار ازمایی

 صورتش در را جمالت که دید می خودش در میکنی؟حتی

 خودش در که عشقی تمام با و بچسبد را اش یقه بزند فریاد

 شو همراه من با یا بگوید و بزند زل چشمانش در داشت سراغ

 ... بردار من سر از دست یا

 

 روزی یه رفت،شاید ورودی در سمت به و گرفت او از نگاه

 را بود بند مویی به که ای رشته این و کرد می را کار همین

 اغوشش یا افتاد می دره ته به یا کرد می قطع میانشان

 نکرده ریسک هم االن او داشت تاوانی یه ریسکی هر بالخره...

 ...یکبار هم شیون یکبار مرگ گفتند؟اها می چه. بود عذاب در

 

 ای قائده هیچ بدون که هایی مبل از یکی روی بعد ساعتی

 و زانیار شد و امد به و بود کشیده دراز بودند ولو حال وسط

 و بود همینقدر توانش بود، خسته. نمیکرد توجهی هم راحله



 را اش انرژی دوباره فردا شاید بگذارد مایه توانست نمی بیشتر

 ... بود کافی حسابی امروزش برای اما کرد می پیدا

 

 کرد می چکه صورتش و سر از عرق که افتاد زانیار به چشمش

 شد جا جابه مبل روی ،کمی بود یخچال اندازی راه حال در و

 در طرف به را سرش زنگ صدای با. باشد داشته بهتری دید تا

 را ،او بخورد تکان جایش از تا زد پایش به برگرداند،راحله

 .گذاشت اش پیشانی روی را دستش و گرفت نادیده

 

 اینجا داریم ما نمیکشی ،خجالت کن باز و در برو شو بلند-

 کردی؟ ریلکس تو میکنیم جون

 

 از راحله که محکمی نیشگون با که بست را چشمانش ایدا

 .کشید ای خفه جیغ گرفت بازویش

 



 زهرمار-

 

 خطاب کند نگاه دو ان به اینکه بدون و رفت در سمت به زانیار

 :گفت راحله به

 

 و جمع رو اسباب همه اون ،تنهایی کنند استراحت بذارین-

 .بشینید تونید می اید خسته اگه شما هستم من. کردن جور

 

 ایدا به هم بعد و زانیار پشت به غلیظی ی غره چشم راحله

 :گفت بشنود ایدا که طوری لب زیر و رفت

 

 ...شانس بده خدا-

 

 بود شده خشک در دم که بود زانیاری به حواسش تمام اما ایدا

 . رسید می گوشش به نامفهوم فاصله ان از که صداهای و



 

 بلند و کرد تر باز کمی را در زانیار که شد خیز نیم جایش در

 :گفت

 

 ...یاا-

 

 به ؛نگاهی دانست نمی ایدا را؟ چه ،حاال بپوشانید یعنی

 انداخت بود سرش روی که روسری و بلندش ی مردانه پیراهن

 . خیره در به منتظر و شد بلند جایش از. 

 

 زانیار؟ اقا کیه-

 

 .بود بریده را امانش کنجکاوی که بود راحله

 



 اشپزخانه سمت به و گرفت فاصله در از سرخ صورتی با زانیار

 قفل فک توانست می هم بود نشسته ایدا که جایی از رفت

 چیزی چه. بود مشهود کارهایش در کالفگی.ببیند را اش شده

 بود؟ ریخته بهم حد این تا را او

 

 ... اوردن گل خانوم برای هیچی-

 

 سبد که مردهایی به بود مانده باز حیرت از که دهانی با ایدا

 بود، مانده خیره اوردند می خانه به را سرخ رز های گل سبد

 ی زده ذوق صدای بود؟با ای دیوانه کدام کار دیگر ها این

 . شد بلند جایش از و امد خودش به راحله

 

 ...ایدا ببین رو اینا وای-

 



 راحله به سفیهی اندر عاقل نگاه و کشید جلو را شالش ایدا

 .انداخت

 

 من فقط میبری لذت بینایی نعمت از که تویی فقط این-

 . گل دیگه گله... نمیبینم هیچی

 

 :کشید عمیقی نفس و رفت سبدی سمت او به توجه بی راحله

 

 ندارن؟ بویی هیچ چرا اینا. دیگه ذوقی بی-

 

 هشتاد#

 

 



 می کله و سر یخچال با هنوز که زانیار به و نداد را جوابش ایدا

 بودند شده متورم اش پیشانی های ،رگ انداخت نگاهی زد

 اظهار او به مردی هیچ هیچوقت اینکه داشت انتظاری چه.

 ها گل این باشد؟حاال میدان تاز یکه خودش فقط و نکند لطف

 بودند؟ کسی چه طرف از

 

 اشپزخانه حتی خانه ی همه تقریبا گذاشتند که را گل اخرین

 به.سرخ رز گلهای از بود پر بود شده هم زانیار سنگر که ای

 :پرسید بلند و رفت کارگرها از یکی سمت

 

 ان؟ کسی چه طرف از اینها-

 

 به را پاکتی و امد جلو است سرکارگر بود معلوم که انها از یکی

 کردند ترک را انجا همگی خداحافظی از بعد و داد ایدا دست

 ان با. کشید را ایدا بازوی و بست سرشان پشت را در راحله

 . پرید پایین باال ذوق هیکلش



 

 بله بسته چشم بودم تو جای ؟من کیه طرف از ببین کن باز-

 ... شده گلستون رو اینجا ببین. میدادم بهش رو

 

 ای شانه ،ایدا امد اشپزخانه از چیزی افتادن گوشخراش صدای

 . دهد حرص کمی را زانیار امد نمی ،بدش انداخت باال

 

 کانون طرف از هم ؟شاید کیه جنتلمن اقای این ببینیم بذار-

 ... باشه هوادارها

 

 می که ،لبخندی بود صدایی پستال ،کارت کرد باز را پاکت در

 کارت روی که چیزی دیدن با بگیرد شکل لبش روی رفت

 .خشکید نطفه در بود شده نوشته

 



 درست تو... تره دنج قبلیه از این ، مبارک جدید ی خونه-

 پیدا زمین طرف به رو راهش شده هرجور که ابی ی قطره مثل

 تقدیر با ایدا کنی فرار من دست از تونی نمی. میکنه

 استفاده ای کلیشه ی جمله این از فت ر یادم راستی...نجنگ

  گل برای گل... کنم

 

 بود شدن خفه حال در حرص شدت از کشید بلندی جیغ

 :گفت بلند و رساند هال به را خودش سرعت با ،زانیار

 

 .شده چی حسین یا-

 

 به را ها گل از ای دسته حرص با نبود خودش سر دیگر ایدا اما

 در که نفرتی تمام با را ان ، کرد باز را ان در و بود پنجره سمت

 بود،یکی شده دیوانه ، کرد پرت بیرون به داشت سراغ خودش

 .کشید می جیغ و انداخت می بیرون را سبدها یکی



 

 ... متنفرم. متنفرم ازت-

 

 دیوانه و کشید می جیغ او ،اما امدند سمتش به راحله و زانیار

 بود پوشانده را صورتش تمام ،اشک کرد می پر پر را ها گل وار

 خانه کردن پیدا برای دوندگی همه ان از بعد شد نمی باورش

 اش وکله سر او هم ،باز باشد داشته ارامش ان در که ای ،خانه

 ...باشد شده پیدا

 

 ... عوضی ،گمشو گمشو-

 

 دیدن طاقت زانیار ، شد نمی حریفش هم راحله و زد می هق

 را نامش برداشت او سمت به ،قدمی نداشت حالت این در را او

 . زد فریاد بلند

 



 ایدا-

 

 مانع نتوانست هم او صدای و بود دیگری دنیای در ایدا اما

 .... شود بازیش دیوانه

 

 

 

 هشتاد#

 

 

 

 



 دیدن طاقت زانیار ، شد نمی حریفش هم راحله و زد می هق

 را نامش برداشت او سمت به ،قدمی نداشت حالت این در را او

 . زد فریاد بلند

 

 ایدا-

 

 مانع نتوانست هم او صدای و بود دیگری دنیای در ایدا اما

 ..... شود بازیش دیوانه

 

 دیگر بار ایدا داد،وقتی فشار هم روی محکم را چشمش زانیار

 ریخته دورش ،موهایش نکرد تحمل دیگر داد هول را راحله

 بودند،لحظه گرفته قاب را اش چهره نبودند بلند اینکه با بودند

 او شیدای و واله اینچنین که داد مزاحم این به را حق ای

 .بود خواستنی زیادی اش وحشی بشود،زیبای

 



 برایش ، رفت می پنجره سمت به و بود کرده بلند را گل سبد

 گرفت را راهش جلوی میداد،زانیار ادامه مصر ولی بود سنگین

 خودش و پنجره کنار دیوار بین را ایدا و گرفت را سبد ی لبه و

 گل از پر سبد همان باهم یشان فاصله تنها انداخت،حاال گیر

 صورتش ، شد ثابت صورتش روی ایدا لرزان های مردمک. بود

 شبنم و بودند گلگون بود اورده خودش به که فشاری انهمه از

 .داد می خرابش حال از خبر اش پیشانی روی ریز های

 

  ، کن ولم-

 

 اما کند فرار زانیار دستهای حصار از تا داد تکان را خودش

 و گرفت بود انداخته گردنش دور که شالی به را دستش زانیار

 :گفت تحکم با

 

 ... نشی اروم وقتی تا بری نمیذارم ببین ،منو باش اروم-



 

 که حبابی مثل بالخره زد می راچنگ ایدا گلوی که بغضی

 لبه دستش یک با را سبد ترکید،زانیار بود شده بزرگ زیادی

 ان اینکه فشرد هم روی را چشمانش و گذاشت پنجره ی

 هنوز بود زندگیش کابوس بدترین ببیند بارانی را چشمها

 که حاال کرد می رها را او باید بودند ایدا سر طرف دو دستش

 .بودند شده میخ دیوار به دستانش انگار اما بود شده تر ارام

 

 نکن گریه-

 

 را ،شال کرد مشت را دستانش زانیار ، زد هق بیشتر ایدا

 صورت وار نوازش انداخت،چشمانش سرش روی ارام و گرفت

 .پیمود را گلش برگ چون

 

 . دختر نکن گریه فقط تو. کنم دستگیرش میدم قول-



 

 که بود سدی بگیرد را اشکایش جلوی توانست نمی ایدا

 بود افتاده راه که سیلی جلودار چیز هیچ و بود شده شکسته

 .نمیشد

 

 .نزن صورتم تو رو کفایتیم بی. دختر نزن اتیشم-

 

 قطره. زد بخیه لرزان های طالیی ان به را خیسش چشمان

 اش برجسته های گونه روی و چکید چشمش از درشتی اشک

 نبایدی و شد شل دیوار روی از زانیار دست امد پایین رقصان

 ان که انگشتی خیسی. کرد متعجب را هردو که زد رقم را

 چطور.زند زل ایدا به ناباور شد باعث بود گرفته را اشک قطره

 با قراری و قول که ؟زانیاری بزند دست نامحرم به بود توانسته

 کرد؟ خبطی چنین چطور داشت خدایش

 



  زانیار-

 

 دیر زانیار برای ،اما شد اش شده دگرگون حال ی متوجه ایدا

 دوست حصار ان از ایدا و افتادند کنارش حس بی دستش ، بود

 بودند؟ تلخ اینقدر ها ازادی ی همه.شد ازاد داشتنی

 

 .بزن زنگ داشتی کاری. باش خودت مواظب ، برم باید-

 

 پیش را بیرون راه روند می راه خواب در که ادمهایی مثل

 گونه روی داغ ی مهر مثل که انگشتی جای و ماند ایدا ، گرفت

 .ماند می همیشه برای اش

 

 پخش خیابان در که گلهایی به و گذاشت فرمان روی را سرش

 دانست نمی را کجایش رفت می باید ، شد خیره بودند شده

 شده تمام بنزینش باک که بود کرده گز را ها خیابان انقدر...



 بود نتوانسته ها ماندن قرمز چراغ پشت و طوالنی بود،رانندگی

 نوک.دید می او شکل را کند،همه منحرف او از را فکرش

 ساده تماس یه این بقیه چشم به شاید کرد می گزگز انگشتش

 هزاران روز در که زانیاری. زانیار برای نه اما بود همدردی برای

 به نیاز هم انها که دید می معصوم و گناه بی دختر و مادر

 نمی را هیچکدام اشک اما داشتند محبت و همدلی

 ماشین حتی توانست ،نمی کرد پارک یشان خانه روبروی.زدود

 که بود فشرده دستانش بین را فرمان کند،انقدر پارک هم را

 .کردند می درد هایش پنجه

 

 زانیار رساند، حیاط به را خودش شنید که را در صدای مرضیه

 ورودی های پله روی و انداخته دوشش روی را کتش که دید را

 عملیات از کوفته و خسته پسرش بارها و بارها. نشسته

 ندیده درمانده و اشفته اینقدر را او هم یکبار بود برگشته

 کرد،راستی فرو او پیمان و پر موهای میان به را دستش.بود

 حرف پای و نکشیده اغوش در را پسرش که شد می وقت چند

 بود؟ ننشسته دلش های



 

 جونم؟ به دردت دمغی اینقدر پسرم؟چرا شده چیزی-

 

 سخت همه داد،با تکیه مادرش ی سینه به را سرش زانیار

 بدون که خواست می را اش مرضیه مامان دلش گاهی بودنش

 پایش روی را سرش اش اینده برای کردن تکلیف تعیین

 اشک از پر امروز که چشمانش از بگوید او از. بگوید و بگذارد

 ... بود کرده که خبطی از بود شده

 

  مامان کردم گناه-

 

 و شد نمی قضا نمازش که او ،پسر زد چنگ اش گونه به مرضیه

 کرده گناه میخوردند قسم سرش روی هایش مافوق و محل کل

 .بود

 



 کوچیک گناه...بازم نکنم تکرارش نمیدم قول اما کردم گناه-

 میشم اش خیره ثانیه دو از تر بیش که لحظه هر...من زیبای

 نقاشی پلکم پشت رو چشماش نقش که هرشب. میکنم گناه

 مادر کنم گناه این از بیشتر نمیخوام... میکنم گناه میکنم

 ...کن کمکم

 

 می را دردش کشید،حاال پسرش موهای نوازش از دستش

 ...بود شده وقتش. برگشت مادرش سمت به فهمید،زانیار

 

 

 یک_هشتاد#

 

  

 

 دوس من من...مادر نیست خودم دست-



 

 .اورد باال سکوت معنای به را دستش محکم مرضیه

 

 اما بده بازیگری نمیگم کارس؟من چه دختر اون میفهمی-

 حاال؟ تا دیدی رو فیلمهاش از چندتا. میشناسم خوب هم تورو

 

 ببیند کسی کنار در را ایدا توانست کرد،نمی سکوت زانیار

 می بود کرده بازی ان در که فیلمهایی دیدن خیر از بنابراین

 با هرچند کوتاه هرچند کرد می بسنده دیدارش به و گذشت

 .سِت سر و بهانه

 

 میتونی کنی؟چطوری زندگی باهاش میخوای ببین؟چطوری-

 صدقه قربون و میمیرن براش دیگه مردهای زنته وقتی ببینی

 .میرن اش

 



 دستش میان را سرش که پسرش به گرفت، نفسی مرضیه

 .شد خیره بود گرفته

 

 میکنی زهر اون کام به هم رو ،زندگی میکنه ات خفه غیرت-

 نداره؟میتونی رو سختی تحمل اون میدونی اصال. خودت به هم

 اشاره یه با که کنی؟اون فراهم براش میخواد که چیزهایی همه

 این توی بیاری میتونی میکنن مهرش رو خونه تا هزار اش

 کلنگی؟ ی خونه

 

 . شد بلند ها پله روی از و گرفت زانویش به دست

 

 رضا دختر این به دلم بزرگه؟من چقدر عشقت این ببین-

 تا میذارم دلت روی پا و نه میگم که میدونم چیزی ،یه نیست

 .  نگرفتی رو جلوم چرا مادر نگی فردایی پس فردا

 



 گوش توضیحاتش به ظاهر به و بود نشسته اسماعیلی روبروی

 های سکانس فیلمبرداری کار روز یک در میداد،میدانست

 گرفته جدی زیادی اسماعیلی اما شود نمی تمام گریز و تعقیب

 رقابت هالیوودی اکشن های فیلم با خواست می بود

 طراح برای دستی ، انداخت می خنده به را ایدا هم فکرش.کند

 از خبری که شد می روزی چند. داد سالمی و کرد بلند لباس

 دست اش گونه به زانیار که وقتی از درست. نداشت زانیار

 خودش با اش بالتکلیفی این کرد نمی درکش ایدا. بود کشیده

 دیگر این نه یا خواست می را نفر یک یا ادم فهمید نمی را

 .نداشت کشمکش اینهمه

 

 از غیر بودند بودند،همه حاضر گرداند،همه سِت دور را نگاهش

 که ای نقشه و نامه فیلم به دیگر ،نگاهی باشد باید که اویی

 چه او مورد در واقعا اسماعیلی ، انداخت بود باز روبرویش

 ی دنده و بود صفر مسیریابیش که بود؟او کرده فکری

 حاال بود نجاتش ی فرشته وقتها بیشتر ماشینش اتوماتیک

 می سبقت بزرگراه در نشست می ای دنده ماشین پشت باید



 با پرتگاه لب تا را مسیری و زد می خاکی ی شانه به ، گرفت

 ...کرد می ترمز موقع به درست و رفت می سرعت

 

 راحله؟-

 

 می تایپ را چیزی تند و تند و گفت ای کشیده هوم راحله

 .خواند را نامه فیلم دیگر بار کرد،

 

 کیم؟چه من اصال یا کجاست اینجا کرده فکر اسماعیلی این-

 بازی خودم رو صحنه این گفتم لجبازی رو از خوردم هی*گ

 ... میکنم

 

 :گفت حوصله بی راحله

 

 ... دیگه نخورین گفتن که میدونستن چیزی یه-



 

 ،از انداخت ای گوشه بود شده پر پر حاال که را نامه فیلم

 برایش کرد می فکر قضیه این به بیشتر هرچه شد بلند جایش

 . شد می تر سخت

 

 و رفت بشیند پشتش بود قرار که ای قراضه ماشین سمت به

 .زد داد همانجا از کرد باز را درش

 

 کنید؟حداقل نمی مشخص رو ها دوربین مسیر اسماعیلی اقا-

 ... کنم چیکار خوام می بدونم بره مسیر این بار یه یکی

 

 اره؟ پس گرفتی رو خودت تصمیم-

 

 بلندی هین گوشش بیخ از درست اشنا صدای شنیدن با

 .برگشت و کشید



 

 زانیار اقا ترسوندیم سالم-

 

 همیشه از هایش کرد،ریش اکتفا سرش دادن تکان به زانیار

 بالیی چه. بود سرخ سرخ هم چشمانش و بودند شده بلندتر

 بود؟ اورده خودش سر

 

 شده؟ چیزی-

 

 بود شده بلندتر کمی حاال که موهایش میان دستی زانیار

 نتیجه به و بود کرده خلوت خودش با که بود روزی کشید،چند

 .زد ماشین تایر به ای ضربه کفشش نوک بود،با رسیده

 



 بینی پیش غیرقابل اتفاق هزاران. کار این داره ریسک خیلی-

 نظر در افتاده پا پیش رو مسئله این ،اینقدر بیفته میتونه

 ... میکنم خواهش نگیرید

 

 که نداشت دوست هم انداخت،خودش پایین را سرش ایدا

 را کارش که داشت تعهد ،ولی بندازد زمین را زانیار حرف

 .دهد انجام

 

 ای؟ اماده ایدا-

 

 �♀️�♀️ 

 

  دو_هشتاد#

 

 



 

 که نداشت دوست هم انداخت،خودش پایین را سرش ایدا

 را کارش که داشت تعهد ،ولی بندازد زمین را زانیار حرف

 .دهد انجام

 

 ای؟ اماده ایدا-

 

 افتاده جانش به بدی ای برگشت،دلشوره اسماعیلی سمت به

 فرمان پشت خواست می که بود بار اولین برای انگار بود

 نگاه این ، کرد احساس خودش روی ای خیره بنشیند،نگاه

 ،در برگشت زانیار سمت به کرد می منتقل او به را بدی حس

 سیخ گردنش پشت های ،کرک بود اسماعیلی با صحبت حال

 سقوط حال در سرعت با بلندی از دلش کرد حس بودند شده

 ان پشت بود قرار که ماشینی سمت به که دید را ،مردی است

 ایدا به رود،پشتش می بیاورد در را شوماخر ادای و بنشیند

 اسماعیلی صدای با اما ببیند را اش چهره که کشید گردن بود؛



 حواسش انداخت باال ای شانه زد می موج ان در طاقتی بی که

 پرت کرد می بررسی را ماشین و بود شده خم که مرد ان از

 .شد

 

 اش کشیده و بلند قامت برگشت، ایدا سمت به ای لحظه مرد

 پرید راستش پلک بود سرگرد ان کنار هم ،باز گذراند نظر از را

 مرد ان از بود گفته ایدا گرفتند،به خفیفی لرزش دستانش و

 گل انهمه وقتی بود، داده هشدار او به جوره همه بگیرد فاصله

 نمی فکر بود گرفته جدیدش ی خانه و ایدا برای عشق با را

 پنجره از را ها گل ی همه و بشکند را دلش اینچنین ایدا کرد

. امد می جوش به خونش افتاد می یادش وقتی کند پرت بیرون

 زحمت هزار با که گلهایی تمام بود؟اینکه این محبتش جواب

 ان با و بریزد دور اشغال مثل بود کرده جمع را خریدش پول

 بگیرند؟ قلوه بدهند دل سرگرد

 



 فاصله ماشین کرد،از شل را ترمز روغن شیلنگ و شد خم

 خیره میداد گوش زانیار حرفهای به دقت با که ایدا به و گرفت

 نادیده تاوان کرد می خداحافظی همیشه برای او با ،باید شد

 بود زندگی او برای ایدا. نبود مرگ جز چیزی حرفهایش گرفتن

 حتی او دیدن برای خوابید می فکرش با کشید می نفس او ،با

 از یکی)گَفر عنوان به و بود شده راحتش زندگی بیخیال

 فیلم مدیر دستور طبق را ها چراغ که نورپردازی عوامل

 ،از بود کرده پیدا کاری( کند می تنظیم پرداز یانور برداری

 اسانی به و داشت فروشی طال ،پدرش بود متمولی ی خونواده

 دیگران با سختی به و بود گیر ،گوشه گذارندند می روزگار

 شده علت بر مزید هم بودنش فرزند تک کرد می برقرار ارتباط

 اولین برای وقتی کنند محدود بیشتر را او مادرش پدر که بود

 نبضش دید بود ان پیگیر مادرش که سریالی در را ایدا بار

 ایدا شد خالصه او اوردن بدست در ارزویش تمام و زد تندتر

 مختلف های محیط در بار چند.داد می بودن زنده حس او به

 گرفته نادیده را او ایدا اما شود نزدیک او به بود کرده سعی

 او به احساساتش مستقیم ابراز برای هم فرصتی حتی بود



 پی مادرش کند بیرون مغزش از را او توانست نمی. بود نداده

 محال که کرد می خرد را او حرفهایش با برده اش عالقه به

 این بیخیال است بهتر و بیاندازد او به نظری ایدا است ممکن

 کند دوری او از مدتی که بود کرده ،سعی شود مسخره عشق

 رسیده نتیجه این به و کرده مقایسه سیامک با را خودش حتی

 سیامکی عاشق که چرا رانداشته عشقش لیاقت ایدا که بود

 و دختر این دنبال مدام و نمیکند توجه او به ای ذره که شده

 به ماشین با ایدا بخاطر که بود همین برای است دختر ان

 جا سه از سیامک دست تصادف ان در و زده سیامک ماشین

 می نتیجه این به بیشتر کرد می فکر که هرچقدر. بود شکسته

 کند، مراقبت او از باید بگذارد تنها را ایدا نباید که رسید

 . داشت او به که است عشقی فقط و فقط ایدا لیاقت

 

 و ها عکس با را دیوار تمام کرد جدا مادرش پدر از را اش خانه

 پرستش برای معبدی به را اش خانه و کرد پر ایدا های فیلم

 اش راضی دیگر کادو و نامه فرستادن. کرد تبدیل اش بت

 تا کرد پا و دست ست در کاری بود کندنی جان هر با نمیکرد



 را هایش نقشه تمام امدنش با او که باشد نزدیک ایدا به بیشتر

 بال اش توجه برای که دید می را ایدا وقتی.  کرد اب بر نقشه

 نزدیک تا چندبار داد می دست او به خفگی حس زند می بال

 ای لحظه مرد ان اما بگوید احساسش از که بود رفته ایدا

 بیشتر ایدا به نسبت خشمش روز به روز. گذاشت نمی تنهایش

 وقتی برسد را حسابش که امد نمی دلش طرفی از اما شد می

 بندازد ایدا طرف به را سنگ قلوه ان که بود داده پول کسی به

 اگر که است جدی تصمیمش در چقدر که بگوید خواست می

 زنده که میگیرد را جفتشان حال نکند دوری ایدا از زانیار

 ارزو دل در حتی.بود او مال فقط و فقط ؛ایدا نمیگذارد یشان

 دکوراسیون کال و بخورد ایدا صورت به سنگ ان که بود کرده

 و بماند او ندهد محلش هیچکس دیگر تا بیاید پایین صورتش

 می که بود انوقت خواستش نمی هیچکس دیگر که ایدایی

 شده مزاحمش هم باز مرد ان اما بیاورد بدست را او توانست

 کند می خوشحال را ایدا گلها ان فرستادن با کرد می ،فکر بود

 ابدا هم پدرش بود رفته کش طال تیکه چند پدرش ی مغازه از

 را کاری همچین انجام توانایی پسرش که بود نکرده شک



 کرده خاموش هم بسته مدار های دوربین حتی باشد داشته

 کرد می فکر اخر بود نبرده هم شکش حتی پدرش اما بود

 . نیست بیش ای پخمه پسرش
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 مسکوت_

 

 با ایدا اما ، بود داده سفارش را گلها ان طالها فروش پول با

 کرده له را غرورش و انداخته احساسش به چنگ تمام قساوت

 بود دیده ماشینش از. سختش و سنگی قلب و او به ،لعنت بود

 افتاده خیابان کف شده پر پر ارزوهایش تمام چطور که

 شده جاری اش شکسته قلب از که خونی مثل را گلها ،سرخی



 تمام ایدا، جدید ی خانه از زانیار امدن بیرون با دید می بود

 عمیقی نفرت به تبدیل یکباره کرد می حس او به که عشقی

 دل تاوان باید ایدا.بگذرد ان از توانست نمی رقمه هیچ که شد

 که دید را ،او سابید هم روی را دندانش. داد می را اش شکسته

 شاید کرد نگاهش سیر دل یک. رفت می ماشین سمت به

 باقی تا نایستاد انجا دیگر.دید نمی را زیبا صورت این دیگر

 بار سه دو از بعد ایدا متعجب ی چهره که مطمئنا ببیند ماجرا

 باید اما بود دیدنی حسابی ماشین توقف عدم و گرفتن ترمز

 نشان نفر چندین به را خودش و رفت می یشان خانه به زودتر

 سمجی ادم و خورد ای تخته به دری اگر بعدها که داد می

 داشته بوده خانه کال روز ان که ادعایش برای شاهد زد را ردش

 رسید می گوشش به. رسید می گوشش به بعدا خبرها. باشد

 دیگر بماند زنده اگر یا ندارد وجود دنیا این در ایدایی دیگر که

 روی کرم مثل باید عمرش اخر تا و شود نمی سابق ایدای ان

 . بخزد زمین

 



 ماشین فرمان دور دستش ایدا شد، خم پنجره ی لبه زانیار

 بود؟انگار اتفاقی چه مدیون را نزدیکی اینهمه شد، تر سفت

 و داشت گفتن برای حرفی انگاری نبود همیشگی زانیار،زانیار

 .خورد می را ان هربار

 

 بگین؟ میخواین چیزی-

 

 سرش کرد می حس کشید، دردناکش پیشانی به دستی زانیار

 میدان.  است شدن متالشی حال در مختلف فکرهای هجوم از

 دیگر کرد می صادر رای یکی و بود افتاده راه سرش در جنگی

 دیگربه طرف از هم کوفتی ی صحنه ان نگرانی.  باطل را ان

 .بود افزوده استرسش

 

 فقط میزنیم حرف بعدا هیچی-

 



 سرش به زد،چه زل اش شده پوسته پوسته لب به منتظر ایدا

 بود؟ کرده اش اشفته اینقدر که بود امده

 

 نه؟ دیگه هستی مراقب-

 

 از اش جنبه بی ،دل داد تکان سری و زد زیبایی لبخند ایدا

 تا زد چشمانش و دل به نهیبی رفت می غنج زانیار نگرانی این

 .ندهند اب به را بند این از بیشتر

 

 سمت به و گرفت فاصله ماشین ی پنجره از سختی به زانیار

 فاصله سِت با زیاد برداری فیلم ،محل رفت خودش ماشین

 رُل پشت خودش ایدا است قرار که دانست می اگر ، نداشت

 طراحی را سختی ی صحنه همچین و شد می الل بنشیند

 .نمیکرد

 



 چشم ،ایدا بود اماده برداری فیلم برای چیز همه تقریبا

 های ماشین های راننده با نگران که ببیند را زانیار تا چرخاند

 کنند دنبال گریز و تعقیب این در را او بود قرار که پلیسی

 دید می را زانیار نگران ی چهره ،هرچقدربیشتر زد می حرف

 .شد می تر وخیم و بیشتر هم اش اشوبه دل

 

 داشته برت ترس که کنی هوا اپولو نیست قرار ایدا باش اروم-

 . میکشی هم الیی تا دو نهایت اس ساده رانندگی یه.

 

 

 

  چهار_هشتاد#

 

  

 



 داشته برت ترس که کنی هوا اپولو نیست قرار ایدا باش اروم-

 . میکشی هم الیی تا دو نهایت اس ساده رانندگی یه.

 

 دور دستش و داد تکان خودش حرفهای تایید در را سرش

 را برادر حکم که شوهرخواهرش کیان. شد تر محکم فرمان

 بدتر هم مردن از ترسیدن گفت می همیشه داشت برایش

 فاتحه باید انوقت گرفت را وجودت تمام ترس که ،وقتی است

 .  بخوانی زودتر را خودت ی

 

 زمان محدودیت کشید، عمیقی نفس اسماعیلی ی اشاره با

 ، میکردند برداری فیلم را صحنه این زودتر باید و داشتن

 عادت ان به زیاد که گذاشت کالجی و گاز روی را پایش

 بود ننشسته اتومات غیر ماشین پشت بود وقت خیلی نداشت،

 می داد بلندگو از اسماعیلی ، داد گاز و انداخت جا را دنده.

 شده وصل کناری ی پنجره روی که دوربینی ، تندتر که کشید

 پلیس های ماشین ، کرد می ضبط و ثبت را احواالتش تمام بود



 تابلوی ، داد می گاز باز ایدا و شو تسلیم که دادند می اخطار

 با پیچید، و دید شد می ختم پرتگاه ان به که مخصوصی

 . گذاشت ترمز روی را پایش اسماعیلی گفتن کات صدای

 

 ان به که ای جاده ورودی تا را صحنه ان که بود ساعتی دو

 اسماعیلی بالخره تا کردند می تکرار شد می ختم پرتگاه

 خیس پشتش ،تمام بودند کرده قفل هایش پنجه ، داد رضایت

 رفع برای و امد نمی خوشش رانندگی از بود،هیچوقت عرق

 را کارش گه داشت متوسطی مهارت ، بود گرفته یاد را ان نیاز

 بود دیده چه او در اسماعیلی واقعا دانست نمی انداخت می راه

 را ابی بطری.  بود کرده انتخاب را او فیلم این در بازی برای که

 . کرد پاک را اش پیشانی عرق و گرفت راحله از

 

 می دیده کوچکی لبخند لبش روی امد، می سمتش به زانیار

 بیست امال از پدرش برای که داشت را ای بچه حس ایدا ، شد

 پیاده ماشین از و داد تکان بیخودش افکار برای سری. گرفته



 شده برداشت که ای صحنه تا گرفت قرار اسماعیلی کنار.شد

 نشده بد هم روی اما داشت زیادی ادیت به نیاز ببیند را بود

 . بود

 

 خونه بریم همه بگیریم ،اینم مهمه خیلی اخرش این ایدا-

 بنداز نگاهی یه بیا شما سرگرد جناب. امروز اومد در پدرم

 . اومد در اب از چطور ببین

 

 داد، فاصله را خودش کمی ایدا و شد خم دوربین روی زانیار

 خودش و دیوار بین را او کردنش ارام برای که انروز یاد

 خواست نمی.رفت راحله سمت به سریع و افتاد بود انداخته

 . گرفتند می را صحنه این تر سریع باید بخورد بهم تمرکزش

 

 ... لعنتی کن تمرکز. ایدا کن تمرکز-

 



 ایدا-

 

 دل ته از جونمی برگرداند را سرش اینکه بدون ایدا

 سوتی چه ناخواسته گرفت، دهانش جلوی را دستش.گفت

 های اخم انتظارش برخالف برگشت زانیار سمت به بود داده

 .بودند خورده گره درهم زانیار

 

 زانیار؟ اقا شده چیزی-

 

 کشید،شاید اش ریخته بهم موهای میان دستی کالفه زانیار

 مرتب زانیار ان از که بود ایدا با همجواری از ای نشانه هم این

 .بگیرد فاصله اولیه روزهای ورق شق و

 

 این از تر ارزشمند جونت.جونم نگو هیچکس به دیگه-

 ... هرکسی به اونم کنی وبخشش بذل بخوای که حرفاس



 

 در دل ته از و بچسبد را زانیار ی یقه خواست می دلش ایدا

 را لبش اما نیستی هرکسی تو لعنتی که بزند فریاد صورتش

 . داد تکان سری و گرفت گاز محکم

 

 مچ دور را ساعتش شد می عصبی که همیشه رسم به زانیار

 می دلش که بود شده پروا بی چقدر کرد بسته و باز اش

 های دندان ان گزند از را گلش برگ چون های لب خواست

 بایستی می را ها لب ان دهد نجات رحم بی صدفی

 این با بود امده گرفتاری گفت،عجب دل در... استغفرا...بوسی

 ...سرتاسرجاذبه دختر

 

 سیاه دست به که افکارش شر از تا داد تکان محکم را سرش

 . یابد رهایی بود افتاده شیطان

 



 ... صحنه این-

 

 شود منحرف پرکشش های صورتی ان از افکارش تا کرد مکثی

. 

 

 بار چند ،شاید کنی دقت خیلی میخوام رو صحنه اخرین این-

 این بگم باید اما بشه عادی برات بیای بری رو مسیر این هی

 واسه ماشین که کنی دقت خیلی باید و سرازیریه مسیر

 متری پنجاه و صد از. میکنی ترمز وقتی نیفته راه خودش

 که نده گوش اسماعیلی حرفهای به. کن کم رو سرعتت پرتگاه

 مفهومه؟.بگیری رو ماشین شتاب باید. تندتر میگه

 

 .انداخت پایین را سرش و داد نظامی احترام لودگی با ایدا

 

 . قربان میشه اطاعت قربان، بله-



 

 لبخند به زانیار های لب طوالنی شب چند گذراندن از بعد

 به نیاز او چشمان شیطنت امد،جغرافیای کش کوچکی

 . داشت سخت واحد چندین گذراندن

 

 

 

 پنج_هشتاد#

 

 

 

 لبخند به زانیار های لب طوالنی شب چند گذراندن از بعد

 به نیاز او چشمان شیطنت امد،جغرافیای کش کوچکی

 . داشت سخت واحد چندین گذراندن

 



 میکرد هرکاری اینبار نشست رل پشت اسماعیلی ندای با

 بلندگوی ان با اسماعیلی. شد نمی جدا لبانش از لبخند

 .زد فریاد باز اش مسخره

 

 میکنی تهی قالب ترس از داری مثال ببند رو نیشت ایدا-

 میخندی؟ اینجوری منه عروسی

 

 نقشش در ،باز گفت ای کشیده ایش و برگرداند را رویش ایدا

 که کرد اسپری صورتش روی اب مقداری سهیال و فت فرور

 اصال که ایدایی برای بیافریند مصنوعی تشویش و استرس

 جلوتر که بود اویی گرو در و نبود برداری فیلم به حواسش

 .بود شده مستقر پرتگاه نزدیکی در جایی و رفته

 

 نزدیکی جایی هایش برنامه مدیر ماشین با که دید را سیامک

 عذرخواهی هم از که روز ان از داد تکان دستی کرد، پارک او



 سیامک. بود شده برقرار قبل مثل میانشان صلحی بودند کرده

 .امد ایدا نزد و کرد احوالپرسی همه با

 

 چطوره؟ شوماخر-

 

 به و زد اش پیشانی بر را انگشتش دو خاصی ژست با ایدا

 .کرد تشکر نوعی

 

 گوش اسماعیلی حرفهای به زیاد بخوای نشی خر میگم ایدا-

 .بکن رو خودت رانندگی. کنیا

 

 .  کرد نثارش تربیتی بی و رفت او به ای غره چشم ایدا

 

 صدا با ، بود او افرینی نقش مهیای چیز همه بعد چندی

 را پایش و گرفت خود به مضطربی ی چهره ، ،حرکت ،دوربین



 می دنبالش پلیس های ماشین و داد گاز ، گذاشت گاز روی

 سرعتش کمی متری ای وخورده صد از زانیار ی گفته به امدند

 را صحنه ان دوباره و دوباره. داد کات اسماعیلی اما کاست را

 واقعا زد می حرف ان از زانیار اینقدر که کردند،پرتگاهی تکرار

 ترسید می رفت می که ان نزدیکی به ، داشت ترس جای هم

 زمانی همان شوهرخواهرش کیان های اموخته خداروشکر اما

 .امدند می کمکش به حسابی بود داده نشانش رانندگی که

 

 بود سوار که ای قراضه ماشین ان از را چشمش دور از زانیار

 مانده پرتگاه نزدیکی در ایستش فقط تقریبا حاال گرفت نمی

 به نبود نیازی و بودند کرده برداشت را ابتدایی مسیر و بود

 دوست ایدا شد خم پنجره لب اسماعیلی.برگردد مسیر اول

 این پشت داشت دیگر بکوبد چشمش در ارنج با محکم داشت

 با شد نمی راضی اسماعیلی اما میداد جان لعنتی فرمان

 مورد صحنه این بعدی برداشت در اگر بود کرده عهد خودش

 فرمان پشت ماه دو تا گیرد قرار بداخالق شمر ان رضایت

 .ننشیند



 

  ، چیزی یه جان ایدا-

 

 این از بعد است قرار یعنی جان این انداخت باال ابروی ایدا

 .بگیرم را حالت کلمه

 

 نا ترس، صورتت دارم باشه،دوس اخر برداشت این میخوام-

 صدم برای چون چرا؟ شجاعت. کنه القا رو شجاعت و امیدی

 دره اون توی بندازی رو خودت اگه که میکنی فکر این به ثانیه

 شش بعد خدا رضای برای بذار و برون سرعت با. میشه چی

 باشه؟ خونه بریم ساعت

 

 با انداخت،کمی جلو اینه به نگاهی و داد تکان سری ایدا

 داد فرصت او به ای دقیقه پنج ،اسماعیلی اورد در ادا صورتش



 و برگشت جایش سر بعد و برسد دلخواهش حالت ان به ایدا تا

 . چرخاند جایش در را سوییچ ایدا. شدند اماده همه باز

 

 نمی خوب را چشمانش فاصله این از انداخت، زانیار به نگاهی

 کرد می حس که تنشی ی متوجه ایستادنش طرز از اما دید

 . شد

 

 .ایدا بده گاز-

 

 🌸🌸 

 

 (اصالحیه) شش_هشتاد#

 

 



 

 .ایدا بده گاز-

 

 مثال تا برگشت پشت به بار چندین و کرد را کار همان ایدا

 بود رفته باال خیلی سرعتش ببیند، را پلیس های ماشین

 ترمز پدال روی را پایش ، پرتگاه تا مانده متر دویست حدود

 کرد امتحان دیگر بار ، نشد کم سرعتش از ای ذره اما ، فشرد

 افتاد دلش به ترس کم ،کم شد حاصل قبلی ی نتیجه همان اما

 .زد جیغ دل ته از بود، پرتگاه متری پنجاه و صد

 

  زانیار-

 

 را صدایش بود نگرفته ایدا از را حواسش ای لحظه که زانیار

 ،معلوم دوید ایدا سمت ،به کرد می پرواز عمال شنید،ماشین

 .زد می جیغ و کرد می گریه ایدا ، امده پیش مشکلی بود



 

 . نمیگیره ،ترمز خدا ترو ،زانیار کمک-

 

 تک در ،ترس بودند شده روان ماشین دنبال به عوامل ی همه

 همه بود خطر در ایدا جان ، بود مشهود هایشان چهره تک

 این از هیچوقت کرد می سقوط اگر بودند شنیده را صدایش

 .برد نمی در به سالم جان مهلکه

 

 ...شد می نزدیک او به و زد می فریاد زانیار

 

 . بگیر معکوس دنده ایدا-

 

 ، گرفت معکوس دنده و داد تکان را حسش بی دستان ایدا

 . بود نشده گرفته کامل اما بود شده کاسته سرعت از کمی

 



 و نزدیک پرتگاه به ایدا چطور که کرد می نگاه ناباوری با زانیار

 رسیده ماشین به عوامل از نفر چند با.  شود می تر نزدیک

 بود شده خیره روبرویش به و بود زده خشکش ایدا بودند،

 گنگ اطراف صدای کرد می حس قدمیش چند در را ،مرگ

 نمی کننده کالفه وز وز یه جز چیزی هیچ و بودند شده

 ،یعنی داد زانیار به و گرفت پرتگاه از را نگاهش زور به.شنید

 کرد می گرم را درونش که های طالیی ان نبود قرار دیگر

 ببیند؟

 

 زانیار که روز ان یاد چکید اش گونه روی درشتی اشک قطره

 دستها ان.افتاد بود گذاشته قلبش روی را دستهایش داغ مهر

 چیز هیچ به بود ای مسخره پایان شدند؟چه می کی سهم

 .بود نرسیده او به بیخیال را چیز ،هیچ بود نرسیده

 

 در بارها بود نترسیده اینقدر هیچوقت عمرش در زانیار

 سر اواز اش قدمی یک در مرگ که بود گرفته قرار موقعیتی



 جان بیفتد ایدا برای اتفاقی اگر کرد می حس حاال اما بود داده

 .دهد می

 

 .  پایین بپر ایدا.... ایدا کن نگاه من به ،لعنتی بپر ایدا-

 

 که بود دویده انقدر شنید، نمی ایدا اما بود افتاده التماس به

 کمی سرعت ، سوخت می اش سینه کشید می نفس وقتی

 از کاری بشود که نبود پایین انقدری هنوز اما بود شده کمتر

 . برد پیش

 

 . لعنتی بپر-

 

 می گاهی و ماند می جا گاهی زانیار ، بود شده مسخ ایدا اما

 در ماشین به مات و بودند افتاده زمین روی عوامل بقیه رسید،



 داشت نمی بر دست زانیار اما بودند شده خیره سقوط حال

 . پرتگاه به بود مانده متر سی

 

 هیچوقت اما بود دیده تمرین ،سالها بود تر فیت بقیه از زانیار

 ماشین در به دستش ای لحظه ، رسید نمی ماشین یک پای به

 بایستد که است االن قلبش کرد می حس دوید تندتر ، رسید

 . بود تر مهم ایدا اما

 

 هرچقدر وال حرکت حال در ماشین یک به هیچگاه رسید نمی

 بود اورده هم را گلویش راه باشد،بغض شده کم سرعتش هم

 .کند هوشیار را شده مسخ ی ایدا تا کشید فریاد اما

 

 ... پایین ،بپر لعنتی بپر ایدا-

 



 زانیار و برگرداند عقب به را سرش و شد هوشیار ای لحظه ایدا

 خواست ،نمی دوید می ماشین دنبال هم هنوز که دید را

 در تمام نیمه کار یک هنوز گرفت را تصمیمش بمیرد اینگونه

...  باید دارد دوستش که گفت می زانیار به باید داشت دنیا این

 را چشمانش و کرد چلیپا صورتش جلوی را دستش زد هق

 گفتن حسین یا.پرید بیرون و کرد زمزمه را خدا ،اسم بست

 خودش زانیار.  نفهمید چیزی دیگر و پیچید گوشش در زانیار

 برای حتی رساند بود شده مچاله زمین روی که ی ایدا به را

 کرده احد خودش با داشت برنمی کردن ذکر از دست ای لحظه

 بگوید او به را دلش راز کند باز را چشمانش ایدا اگر بود

 تواند نمی که میزده گول را خودش تنها هم االن تا که ،بگوید

 قبال در که است ناراضی مادرش که بیاید کنار ایدا شغل با

.  بس و خواست می را ایدا تنها او دارد مسئولیت حدیث

 صورت ، داشت مرگ ،رنگ انداخت او مهتابی صورت به نگاهی

 هوا ، گرفت دهانش نزدیک را دستش ، گرفت قاب را ایدا

 . بود زنده ، گشت برمی

 



 .مصب ال چشاتو کن باز ایدا-

 

 (اصالحیه) هفت_هشتاد#

 

  

 

 

 .مصب ال چشاتو کن باز ایدا-

 

 زد بود شده خراش از پر که صورتش به ارام ی ضربه چند

 را صورتش در شده پخش موهای سوزاند، می را گلویش ،بغض

 ... نشد هشیار او اما زد پس

 



 بپرد باال ایدا ابروی شد باعث ماشین سقوط گوشخراش صدای

 شود جمع حدودی تا حواسش و کند باز را چشمانش کم کم و

 بلندی اخ شد منجر پیچید کتفش و دستش در که دردی و

 می صورتش از نیمی.بودند شده جمع دورشان همه.بگوید

 نگرانش چشمان ، بود صورتش دور زانیار دست ، سوخت

 .  کند صدا را اسمش و بگیرد دمی شد باعث

 

 ... زانیار-

 

 ...نالید دل ته از

 

 ... دارم درد-د-

 

 نیمه حالت به را او و انداخت سرش زیر را دستش زانیار

 در ،همه بود گرفته فرا را جمع مطلقی سکوت.اورد در نشسته



 نزدیک خواست سیامک. خیره دو ان به و بودند رفته فرو بهت

 .گرفت را کاپشنش و داد تکان سری راحله که برود

 

 . شکست را جمع سکوت زانیار غرش

 

 بیاری؟هیچ من سر میخواستی بالیی چه میدونی لعنتی-

 . لعنت بهت لعنت ؟ کردی غلطی چه میفهمی

 

 زانیار چرا ، بود کرده فراموش را کتفش و دست درد ایدا

 .چیست به چه فهمید نمی و زد می بود؟گیج عصبانی

 

 زانیار-

 

 ارام و زد پس بود گرفته را کاپشنش که راحله دست سیامک

 :گفت



 

  زانیار اقا-

 

 ...نزن حرف یعنی چسباند اش بینی به را دستش زانیار

 

 خواستی ؟می ها کردم می سرم به خاکی چه مردی می اگه-

 می کردی می ،داغم سوختم می باید عمر یه کنی؟ بدبخت منو

 مهمه؟ برات کوفتی ی حرفه این فقط یا اصال فهمی

 

 پرسه ذهنش در ایدا دادن دست از فکر ،هنوز بود شده دیوانه

 دست رفتارش اختیار ترساند می مرگ حد سر تا را او زد می

 . نبود خودش

 

 کردم؟ می چکار تو ؟بدون توام با-

 



 دست و کشید درد از جیغی ایدا که داد تکان را ایدا های شانه

 .زد پس را زانیار

 

 ... روش منم. میمیرن روز در ادم مهمه؟اینهمه برات چرا-

 

 .زد فریاد دل ته از و زد ایدا موهای به چنگی

 

 میخوامت. میخوامت لعنتی-

 

 پلک است،چندبار خواب کرد می حس افتاد، شماره به نفسش

 در بودکه زانیار میخوامت صدای شنید می که صدایی ،تنها زد

 سیاهی ای لحظه. شد می اکو و خورد می زنگ گوشش

 دیگر ای لحظه و خورد پیوند زیبا های طالیی ان به چشمانش

 . نفهمید چیزی دیگر بس و بود سیاهی

 



 

 

 (اصالحیه) هشت_هشتاد#

 

  

 

 خواب اش همه یعنی دید را راحله کرد باز که را چشمانش

 که کند بلند را دستش خواست کشید ای کالفه پوف بود؟

 .پرید خواب از راحله و امد در اخش

 

 . الهی کنه لعنت رو اسماعیلی داری؟خدا شد،درد چی-

 

 کرده فکر زانیار اعتراف ی لحظه به انقدر ، داشت بغض ایدا

 انقدر. بود هم خواستنی خواب چه ، دید می را خوابش که بود



 نوسان قلبش ضربان هم باز کرد می فکر بهش وقتی که واقعی

 . کرد می پیدا

 

 بود؟ خواب همش یعنی-

 

 : پرسید حواس بی و داد قوسی و کش را خودش راحله

 

 بود؟ خواب چی-

 

 حصار از ای قطره دوخت، راحله به را اشکش پر چشمان ایدا

 .چکید اش گونه روی و گریخت هایش مژه

 

 :پرسید تند و تند و داد تکان را هیکلش راحله

 



 نمیگیرن گچ که رو ،کتف شکسته کتفت و داری؟دستت درد-

 کن تحمل یکم گچه تو کردن عمل بود شکسته بد دستت ولی

 . بدن مسکن زیاد بهت تونن نمی

 

 را جسمانیش درد که بود شیرین خواب ان درگیر اینقدر ایدا

 نبود خواب ها اتفاق ان اگر یعنی بود کرده فراموش حدودی تا

 .کرد می تحمل باز شود خرد جا هفت از هم گردنش بود حاضر

 

 کجاس؟ شد؟زانیار چی راحله-

 

 :زد اش چانه زیر را دستش و انداخت باال ابروی راحله

 

 . شون خونه باشه؟رفت میخوای کجا-

 



 سالمش دست با. بوده خواب اش همه کشید،پس اهی ایدا

 هایش اشک ی متوجه راحله تا کشید صورتش روی را مالفه

 . نشود

 

 چیه؟ دردت ببینم بیرون بیا زیر اون رفتی چرا حاال-

 

 صورتش روی و زد کنار را مالفه راحله ولی نکرد توجهی ایدا

 .شد خم

 

 تنگ نفسم اونطرف برو من روی زدی خیمه بختک عین چیه-

 ...شد

 

 هر دل ایدا تر های ،چشم گرفت نظر زیر را او موشکافانه

 .کند اذیت را او نیامد دلش دیگر سوزاند می را ای ببینده

 



 ، نمیدن راهش زنانه بخش اینجا بیمارستانه حیاط توی زانیار-

 راه همه جلوی که میخوامتی میخوامت اون با هم بعدش

 ایدا وای. کنه ولت نگیره تو از رو بله تا ممکنه غیر بود انداخته

 زد می که هایی فریاد از که یکی من کنی غش داشتی حق

 .. اخه احساساته ابراز طرز چه. کنم تهی غالب بود نزدیک

 

 افرین جان به جان خوشی از که است االن کرد می حس ایدا

 زده زل راحله دهان به مشتاقانه نبود خواب پس کند تسلیم

 . بلعید می دل و جان با را کلمات و بود

 

 خب؟-

 

 ایدا برای زانیار که ای ابمیوه و داد گردنش و سر به قری راحله

 . کشید سر بطری با را بود خریده

 



 دهنیش نیست؟چرا من برا مگه اون بخوری کوفت وای-

 . میکنی

 

 اورد باال را تپلش انگشت وار تهدید و انداخت باال ابروی راحله

 :گفت تند و داد تکان سری ترسیده ایدا که

 

 اون بودم کرده غش من بگو فقط جونت نوش بخور بخور-

 تا اورد کولش روی انداخت ؟منو ؟ها ها کرد چیکار

 بیمارستان؟

 

 بلندی اروغ هم بعدش و اورد در را طبیعی ی ابمیوه ته راحله

 دل در ،نکبتی کرد جمع را اش بینی چندش با ایدا که داد سر

 راحله هیکل مقابل نداشت را جراتش که البته کرد نثارش

 ...کند هایی فضل ابراز همچین

 



 شد؟ چی بگی میشه-

 

 

 (اصالحیه) نه_هشتاد#

 

 

 

 

 بالخره راحله که سابید هم روی حرص از را هایش دندان

 .برداشت او کردن اذیت از دست

 

 پرت رو ماشینش سوییچ رفتی هوش از دوباره دید تا هیچی-

 نه هم بعدش بیاره رو ماشین بره اون تا حجتی طرف کرد

 وقتی کنه بلندت سیامک گذاشت نه زد دست بهت خودش

 بگیره بغلت تا کرد دراز رو دستش نزدیکت اومد سیامک



 توی بریم اونم مالقات باید گفتم زد پیچ رو دستش همچین

 با زد صدا رو سهیال و بدبخت من هم بعدش. ویری هیری این

 . ماشینش پشت انداختیمت زدیم کولت مشقت

 

 ... تعصبیه اینقدر که برم قربونش الهی-

 

 :غرید و کرد پرت ایدا سر کنار میز روی را بطری راحله

 

 . دادم تکون رو هیکلت اون تا شد خرد کمرم. زهرمار ای-

 

 ان شد نمی باورش شد، غرق رویایش در و اورد در زبانی ایدا

 به و گفت شکری خدایا باشد، شده رامش اینچنین غرور کوه

 شد؟ می مالقات وقت کی پس ، زد زل خصوصیش اتاق در

 

 نشده؟ چیزیش خودش-



 

 ی لبه را پایش و اورد بیرون کیفش از را اش گوشی راحله

 .گذاشت ایدا تخت

 

 کنم فکر. شناختیمش می که نبود زانیاری اون انگار اصال-

 ...شده وارد بهش شوک فقط

 

  براش بمیرم الهی-

 

 .کرد زمزمه تفاوت بی و داد تکان سری راحله

 

 ... شم راحت من بمیر اره-

 



 هول و افتاد وضعش سر یاد ناگهان ایدا و خورد در به ای تقه

 :گرفت را راحله دست زده

 

 االن توروخدا کنم چک یه رو خودم داری؟بده اینه راحله-

 شانس بهت بیاد تف ای. میره ابروم میبینه اینجوری منو میاد

 ... سهیل ی ستاره میشی میرسه من به که

 

 .برداشت تخت روی از را پایش و داد سر ای قهقهه راحله

 

 کفاره دیدنت. شدی داغون خیلی نکنی نگاه رو خودت بهتره-

 .میخواد

 

 را خالی بطری و رساند سرش کنار میز به را سالمش دست ایدا

 که اتفاقی و داد خالی جا او که کرد پرتاب راحله سمت به

 صورت به بطری برخورد با شد همزمان در شدن باز افتاد نباید



 محکم را چشمانش ایدا.بود ایستاده در دم واج و هاج که زانیار

 . کشید سرش روی سالمش دست با را ملحفه و فشرد هم روی

 

 ...واقعا گرمی استقبال چه-

 

 خفه را راحله خواست می ،دلش گفت کوتاهی هین ایدا

 که کند فکر کرد؟نکند می فکری چه خود با زانیار کند،االن

 خشونت اش عالقه ابراز جواب و است عصبانی او دست از ایدا

 داشته؟ همراه به را ایدا

 

 .کرد صحبت به شروع دستپاچه و زد کناری را ملحفه

 

 رو بطری خواستم می ،من توروخدا ببخشید زانیار اقا وای-

 گیریم هدف که هاست قرص این اثر راحله، سر تو بزنم



 بخوره بطری اون بود ممکن محال وگرنه شده داغون اینجوری

 . شما سر تو

 

 کشید تخت کنار را خالی صندلی و زد جذابی لبخند زانیار

 های غره چشم به و خندید می ریز ریز هنوز راحله. ونشست

 .کرد نمی توجهی شرش کردن کم بر مبنی ایدا

 

 چطوره؟ حالتون-

 

 (اصالحیه) نود#

 

 

 

 



 چطوره؟ حالتون-

 

 کرد می داد،حس زانیار به و گرفت بیخیال ی راحله از چشم

 و کرد تالقی نگاهشان ای ،لحظه میزند دهانش داخل قلبش

 کشید می خجالت عجیب دزدید نگاه زانیار جای به ایدا اینبار

 تا و شود اویزان زانیار گردن از خواست می دلش هم طرفی از

 .نشود جدا او از عمر اخر

 

 انداخت، ا به ای خیره نگاه و برگشت راحله سمت به زانیار

 رو از بالخره شد بلند جایش از و خورد تکانی معذب راحله

 . بیاورد دوام زانیار نگاه زیر کسی داشت امکان اصال بود رفته

 

 .من بشم ابهتت اون قربون-

 



 دانست نمی. گرفت گاز را لبش ایدا ، برگشت سمتش به زانیار

 خودش کمی داشت دوست دهد نشان خود از رفتاری چه باید

 پشیمان هم زانیار ترسید می خب اما کند ناز مثال بگیرد را

 یه و بماند ایدا باز و گرفته قرار جو تاثیر تحت بگوید و شود

 .کند باز را بحث خود زانیار که شد منتظر. حسرت دنیا

 

 نه؟ میکنه درد کتفت خیلی-

 

 دستی کالفه زانیار گفت، لب زیر اوهومی و داد تکان سری ایدا

 .شد بلند جایش از و کشید صورتش به

 

 ...رو لعنتی اون میارم گیرش-

 

 :پرسید و انداخت زانیار درهم صورت به نگاهی تعجب با ایدا

 



 رو؟ کی-

 

 :گفت مشهودی حرص با و کرد ای غروچه دندان زانیار

 

 اورده سرت رو بال این که همون-

 

 ... خراب خودش ماشین اخه ولی-

 

 ساده همینقدر ماجرا که داشت ،دوست داد تکان سری زانیار

 زمان ان از که بود گفته چیزی عوامل از یکی ولی بود می

 . بود پاشی فرو حال در مغزش

 

 ندیدن رو ،صورتش رفته می ور ماشین با که دیدن رو یکی-

 ... برده فکر توی خیلی منو همین



 

 نزدیک اورد، خاطر به مرد یک پشت از محوی تصویر ایدا

 می اسماعیلی و زانیار پیش وقتی تا اما بود ایستاده ماشین

 ...کرد می حس را نگاهش سنگینی رفت

 

 تو. میکنم حلش خودم من. باشی چیزا این نگران نمیخواد-

 . کن تمرکز شدنت خوب روی فقط

 

 بزند، حرف مسائل این مورد در که نداشت ای عالقه واقعا ایدا

 زانیار اینکه ،مثال کشید می را انتظارشان تری جالب مسائل

 است قرار کی اینکه. بخواهد خودش راجب را نظرش

 چرخید می سرش در که فکرهایی از بیاید اش خواستگاری

 .گرفت گُر اش گونه

 



 خبر رو پرستار ؟بذار انداخته گل صورتت داری؟چرا تب-

 ...کنم

 

 .شد مانع و داد تکان تند و تند را سرش ایدا

 

 هستین شما وقتی همیشه ،من نیست چیزی خوبم نه نه-

 .صورتم اینجوریه

 

 شد،سرش خیره ایدا به و انداخت صندلی پشت را کُتش زانیار

 .گفت شکری الهی لب زیر گرفت اسمان سمت به را

 

 دفعه هر. میدم دستت از همیشه برای دارم کردم فکر -ف-

 میره داره که میبینم رو کوفتی ماشین اون میبندم رو چشمم

 نمی رو خودم هیچوقت اومد می سرت بالیی اگر. پرتگاه سمت

 .بخشیدم



 

 :پرسید را سوالش و دید مناسب را فرصت ایدا

 

 بودین کرده طراحی رو صحنه اون خودتون اینکه واسه فقط-

 بودین؟ من دیدن اسیب نگران

 

 اما دزدید را نگاهش ،ایدا انداخت ایدا به تندی نگاه زانیار

 دهان از را جمالت ان دیگه یکبار باید ماند جوابش منتظر

 .شنید می زانیار

 

 شدم دچارت ،میدونی اوردی سرم بالیی چه میدونی خودت-

 میپرسی؟ رو سوالها این و

 

 یک_نود#

 



  

 

 بود زده زل او به مسکوت حاضرجواب همیشه ی ایدا اینکه از

 دستش روی و برداشت را کتش و شد بلند جایش شد،از کالفه

 .انداخت

 

 برای رو وقتی یه که میزنم ایمیل خواهرت به من-

 باشن داشته حضور خودشون که کنند تعیین خواستگاری

 سر تونی نمی که مدت چند ،این بدی رو جوابم اونجا ،میخوام

 . بکن کامل هاتو فکر لطفا بیای صحنه

 

 نجوا لب زیر بود ایدا به پشتش که همانطور و رفت در سمت به

 .کرد

 

 ... باش خودت مراقب-



 

______________________________ 

 

 ولرم که چایی از قلپی و کشید دردناکش سر به را دستش

 کمی را اش شده خشک گلوی که نوشید زد می دل و بود شده

 خطاکار ادم یک حس گرفت می نگاهشان از که کند،حسی تر

 بود؟اصال خطا بود سپرده دلش به را عقلش افسار ،اینکه بود

 کرد؟ می معلوم کسی چه را غلط یا درست

 

 من اومدن به احتیاجی چه دوختی و بریدی خودت دیگه-

 مهمه؟ برات من نظر مگه هست؟تو

 

 بی زد،حدیث طعنه اش شده چفت های دندان بین از مرضیه

 شنیدن از بعد هم اش خاله و بود نشسته ای گوشه حرکت

 اش فین فین صدای از و بود برده پناه اشپزخانه به تصمیمش



 که دختریست بخت به ریختن اشک حال در که بود مشخص

 . بود کرده کز حال از ای گوشه مغموم

 

 بی ی دختره اون روی دست که بود مهم برات من نظر اگه-

 چطوری تو کنار به اینها گذاشتی؟اصال نمی ایمون دین

 پدریت ساخت سال شصت خونه بیاری برداری اونو میخوای

 فردا زانیار اقا. کبکبه و دبدبه همه اون با بازیگر خانوم ؟اونم

 فالن چرا ،ه صورتت تو میزنه رو ها تفاوت این میبینم رو روزی

 ... کنم زندگی مادرت با باید من چرا. نمیخری برام رو قصر

 

 را مادرش کمی کرد سعی و انداخت حدیث به نگاهی زانیار

 .کند ارام

 

 ...خیلی نداره اخالقی اینطور ایدا مادر-

 



 زد باد را خودش کمی و کرد وبسته باز را اش روسری مرضیه

 شدت از سرش های مویرگ که است االن کرد می ،حس

 .بترکند یکی یکی میخورد که حرصی

 

 🌸🌸 

 

 دو_نود#

 

  

 

 

 رو من حرف توام نیس زنده پدرت حیف ،خوبه، خوبه-

 من زانیار ،اقا اش عشوه و ناز تا دو به رفته ،چشمت نمیخونی

 شان در کی ببینی اینکه کردم می باز دیگه حساب تو رو

 دست دقیقا تو اما ماست سنگ هم کی ماست ی خانواده



 ی نقطه هیچ فهمی می بعدها که دختری یه روی گذاشتی

 ... نداری باهاش مشترکی

 

 از که بود سپرده حسن ،به شد بلند اش گوشی پیامک صدای

 ماشین گریز و تعقیب ی صحنه در روز ان که عواملی از برخی

 و نبود رسمی تحقیقات که کند،البته تحقیق داشتند حضور ها

 برطرف را بود افتاده جانش به که شکی خواست می بیشتر

 .بود خواسته کمک حسن از و کند

 

 .شد تبدیل یقین به شکش و کرد باز را پیامک

 

 دور پلکیدن حال در که دیدن رو مردی یه عوامل از نفر دو-

 از.  ندیدن رو اش چهره کدوم هیچ ،متاسفانه بوده ماشین

 هیچ که بودن مطمئن پرسیدم هم حفاظت تیم های بچه تمام

 . ندادن راه صحنه سر رو ای غریبه



 

 های حرف پس از کرد سعی و کشید اش چانه به دستی زانیار

 مشخص امر ظواهر از که کند،انطور تمرکز پیام روی مادرش

 فیلم عوامل خود از ، ماشین ماجرای پشت که خاطی فرد بود

 . بوده

 

 زانیار؟ میگم دارم چی من میکنی توجه اصال-

 

 ای نوشت،لحظه می را ایدا اسم قالی روی ناخوداگاه زانیار

 گرفت باال را سرش و زد کارهایش به کمرنگی لبخند و ایستاد

 حتی بود همین همیشه بارید، می اتش مادرش چشمان ،از

 میلش برخالف چیزی اگر بود زنده هم بیامرزش خدا پدر وقتی

 اش خواسته به تا و کرد می لج زمان و زمین با افتاد می اتفاق

 نه شنیدن به ای عالقه اصوال. شد نمی بیخیال رسید نمی

 . نداشت

 



 با من مادر اما ، شنیدم رو هاتون مخالفت ی همه ،بله بله-

 بکشم ایدا از دست تونم نمی قائلم شما واسه که احترامی تمام

 حس. ام ،زنده ترم خوشحال میکنم حس هست اون که ،وقتی

 بیام بر زندگیم مشکالت ترین سخت پس از میتونم میکنم

 تجربه رو اشتباه این میخوام من. اشتباهه یه ایدا میگین شما.

 زیبایی محو فقط که نیستم رسیده بلوغ به تازه پسر من.  کنم

 ... شاید کنم توصیف رو حس این تونم نمی من. باشم شده ایدا

 

 و کرد بود خیره دهانش به مات که حدیث به ای شرمنده نگاه

 ...داد ادامه

 

 گذاشت حس این روی میشه که اسمی ترین نزدیک شاید-

 ام مانع اینکه نه بگیرید منو دست شما میخوام... باشه عشق

 ... بودین همراهم که همیشه ،مثل بشین

 



 کوبید،تا دستش روی و انداخت حدیث به نگاهی مرضیه

 ...نبود رضا وصلت این به دلش بود قیامت

 

 ،نگاهی گذاشت جیبش توی را اش گوشی و شد بلند جایش از

 که همینطور کرد می تمام را ماجرا این ،باید انداخت حدیث به

 .بود خواسته خودش حدیث

 

 حیاط؟ توی بیاین لحظه چند ممکنه خانوم حدیث-

 

 .گذاشت زانویش روی را دستش و شد براق مادرش

 

 ؟ بگی بهش بخوای که مونده چی دیگه-

 

 کرد می سعی خیلی ، بود رسیده انفجار سرحد به اینبار زانیار

 احترام نکرده خدایی وقت یک که بگیرد را عصبانیتش جلوی



 زد می موج صدایش در که اخطاری. نبرد بین از را مادرش

 هایش مخالفت باقی و کند نشینی عقب کمی مرضیه شد باعث

 . کند موکول تری مناسب زمان به را

 

 مادر-

 

 به تا شد بلند جایش از و گرفت پسرش از را رویش مرضیه

 فقط بیاورد جا به را خواهرش ی شکسته دل برود اشپزخانه

 ... کند نگاه چشمانش در رویی چه با دانست نمی

 

 🔥🔥 

 

 سه_نود#

 

  



 

 شد، حدیث امدن منتظر و داد حیاط پیر انجیر درخت به تکیه

 باال بود کرده اماده ذهنش در موقعیت این برای که حرفهایی

 حدیث مغموم صورت دیدن با دانست می اما کرد می پایین

 .سپرد خواهد فراموشی دست به را همه

 

 یک زیر کسی با داشت را ان لیاقت ،او امد او سمت به حدیث

 و فکر تمام که کسی نه اوست عاشق که بگیرد قرار سقف

 . است دیگری ذکرش

 

 دل در ،زانیار بود زانیار به ،پشتش نشست باغچه جدول ی لبه

 تواند می تر راحت توانست می حاال که کرد شکر را خدا

 . بزند را حرفش

 



 میدونم ،پرروییه متاسفم بگم نمیخوام راستش خانوم حدیث-

 خراب رو خودمم و شما زندگی که نیستم متاسف واقعا ،اما

 شما که خوشحالم. مادرم کردن خوشحال برای فقط نکردم

 من و بخوره ای تخته به دری که نشدین منتظر عمر یک

 .بشم شما عاشق چیزی ای معجزه یک براساس

 

 .انداخت نگاهی را ساعتش و گرفت نفسی

 

 اینکه یا نکرده خدایی نیستین عشق الیق شما بگم اینکه نه-

 خودتون.نه باشه داشته دوست رو شما که کنه تالش باید ادم

 الخصوص علی مادرهامون های خودخواهی بخاطر اگر میدونید

 داشتین که خواستگاری ها ده از یکی با شما نبود من مادر

 رسیدید می هم عشق به که مطمئنام من و کردین می ازدواج

 من برای حدیث که زدم حرف برادرت با هم اول همون از من.

 رو تکلیف گفتی. میمونه عزیز ی دخترخاله یه همیشه

 شاید کنم اشتباه ایدا با ازدواج با شاید ،نمیدونم کنم مشخص



 تنها االن اما نکردم فکر بیشتر چرا که بخورم حسرت بعدها

 خودم مال رو ایدا باید که اینه میزنه موج سرم توی که فکری

 به توجه بی داریم که هایی تفاوت ی همه به توجه بی کنم

 ... مادرم حرفهای

 

 ور انجیر درخت از بزرگی برگ با حرکت بی همچنان حدیث

 در کمی...بگوید چه توانست نمی دیگر زانیار و رفت می

 ...گشود لب حدیث بالخره که گذراندند سکوت

 

 میاد بوجود اون و این تلقین اساس بر که حسی میدونید-

 باشه؟ خطرناک چقدر میتونه

 

 ،دستش ریزد می اشک که دید زانیار و برگشت زانیار سمت به

 هیچ اشک بود داده قول خودش به قبل سالها کرد مشت را

 یکی یکی که بود مصمم چقدر هم زندگی اما نیاورد در را زنی



 نابود بن و بیخ از را گذاشت می خود با ادمی که هایی قرار قول

 ... کند

 

 خود با گاهی زانیار ، گرفت اش گلی گل چادر با را هایش اشک

 از بشود؟حدیث او عاشق بود نتوانسته چرا که کرد می فکر

 چیز اما ،عشق بود او قماش از بود خودش شبیه لحاظ همه

 اباد را دل باغ باران یک مثل گاهی امد می خبر بی بود عجیبی

 های درخت زد می داشت را طوفان حکم هم گاهی و کرد می

 اسم که حسی این. اورد می بار به ویرانی و شکست می را باغ

 زانیار طوفان چه بود باران چه بود گذاشته رویش را عشق

 ...بود ریسکش پذیرای

 

 بهتون ،همیشه فرستادن پسش که دارم رو کادو یه حس-

 برداشت رفتاراتون از هم گاهی چرا ،دروغ میگذاشتم احترام

 عاشق وقتی که فهمم می حاال اما کردم می صورتی های



 کجا از میدونید ،اینو میشه ای دیگه طور قضیه کال میشید

 فهمیدم؟

 

 .داد تکان سری زانیار که بود خیره زانیار به منتظر

 

 ایدا بر و ،دور برداری فیلم ی صحنه سر اومدم که وقتی از-

 حسادت من که بود این عجیب و میشدین ای دیگه شخص

 حق احقاق خواستم می فقط ها روز اون از بعد ، کردم نمی

 ازم زندگیم به شما اسم اومدن با سال اینهمه که حقی. کنم

 از یکی به شما قول به باز ذهن با اینکه بود،حق شده گرفته

 نمیتونم... بشم عاشق-ع بسا چه و کنم فکر ها خواستگار اون

 مهم برام واقعا چون میکنم خوشبختی ارزوی براتون بگم

 از میخوام ،فقط میفته براتون اینده در اتفاقی چه که نیست

 قضیه این و نکنه ترحم من به بازنده یه مثل که بخواین خاله

 زندگی روی طریقی هر به من اسم ندارم دوست. کنه تموم رو

 ... بگین رو حرفهام خاله به لطفا...  بندازه سایه دختر اون



 

 همان مدتی زانیار و رفت خانه سمت به و شد بلند جایش از

 نمی ،فقط بود شده تمام چیز همه بود شده تمام ، ایستاد جا

 ... بود نشده تر سبک هایش شانه روی بار چرا دانست

 

 خواند را حسن پیامک دیگر بار و اورد بیرون را اش گوشی

 :گرفت را اش شماره وبالفاصله

 

 داداش جانم-

 

 ریز و خرد کارکنان تمام از لیست یه سالمت،حسن جونت-

 بودن غایب هردلیلی به روز اون که اونهایی چه ، میخوام فیلم

 ... داشتن حضور که اونایی چه و

 

 .بود شده کنجکاو پرید، حرفش میان حسن



 

 کارکنان؟ لیست چرا-

 

 توضیح و کرد جا جابه اش دمپایی با را باغچه خاک کمی زانیار

 .داد

 

 راه کارکنان از غیر به رو کسی روز اون امنیت تیم میگی-

 بوده کارکنان جز احتماال کرده خرابکاری که کسی ،اون نداده

 و نبودن دید توی زیاد که اونایی گنده کله عوامل اون نه البته.

 ... اومده نمی چشم به ونبودشون بود

 

 مدتی که را سوالی و بگیرد را خودش جلوی نتوانست حسن

 :پرسید بود کرده درگیر را ذهنش بود

 



 کرده تهدید که اونا نیست؟ دزد بچه بانده اون کار مطمئنی-

 عوامل بین نداره کاری براشون میگیرن ازت رو عزیزات بودن

 نزدیکی نسبت هم خانوم ایدا کردن فکر احتماال...کنن نفوذ

 ....بودین باهم و رسوندیش می خونه مدام ،نیست داره باهات

 

 تر مستقیم انها بود مبتدی یک داد،کار تکان را سرش زانیار

 

 

 

 که گذاشتند می خود از ای نشانه حتما و شدند می عمل وارد

 :گفت و پرید حرفش میان بوده انها کار که بفهمانند زانیار به

 

 ...کنیم پیدا قراره نزدیکی نسبت-

 



 در اطالعات که بعد و شد خیره گوشی به منگ ای لحظه حسن

 ...کشید بلندی فریاد شدند پردازش مغزش

 

 عزب عمرت اخر تا میکردم ،فکر میگم تبریک داداش وای-

 چیزی بازیگری دوست خانوم ایدا ببین فقط. میمونی اقلی

 ...داره ؟ثواب کنم کامل رو دینم تا بگیری منم دست نداره

 

 .تشرزد و زد لبخندی زانیار

 

 ... خداحافظ میخوام شب فردا تا رو ،لیست جنبه بی-

 

 را تماس و نکرد توجهی حسن های گفتن ،داداش داداش به

 . کرد قطع

 



 نگاهی اسکرین به اینکه بدون خورد زنگ تلفنش دیگر بار

 :غرید و کرد وصل را تماس بندازد

 

 به نه داره به نه هم االن دیگه کن حسن؟ول شدی کنه تو باز-

 ... نه یا باشه مثبت جوابش خانوم ایدا نیست ،معلومم باره

 

 :پیچید گوشش در ای زنانه ،صدای حسن صدای جای به

 

 ...ایدا خواهر راد نیروانا احمدی،منم سرگرد-

 

 ... بود داده سوتی ،چه کرد ای سرفه تک زانیار

 

 همکاران از یکی کردم گمان من چطوره؟ببخشید حالتون-

 ... گرفته تماس



 

 داشت،نه تفاوت ها فرسنگ خواهرش با نیروانا ظریف صدای

 خاصی صالبت یک تنها باشد مردانه و کلفت ایدا صدای اینکه

 .داشت

 

 خدمتتون در شب جمعه و ایران رسیم می شنبه پنج ما-

 .بیارین تشریف خونواده با هستیم

 

 �� 

 

  چهار_نود#

 

 

 



 تپلش و خواستنی ی زاده خواهر بود، سالم که دستی با کمی

 جلوی را پشمالویش ،خرگوش داد فشار خودش به بیشتر را

 و شود پرت عروسک به حواسش تا کرد پایین باال چشمش

 با و برد می چرتش ای مزه با طرز به هربار اما نبرد خوابش

 که بود اینجا هم جالب شد می بیدار ایدا های جیغ و بوسه

 هربار و شود نحس نخوابیدن با که نبود بدقلقی ی بچه اصال

 چال بوسیدن برای بیشتر را ایدا که کرد می نخودی ی خنده

 ترغیب را بود برده ارث به مادرش پدر از که معروفی ی گونه

 ... کرد می دلبری بیشتر اش زاده خواهر و کرد می

 

 خرس اخه بشه توپولیت پای دست این فدای خاله الهی-

 ... کوچولو

 

 به غلیظی ی غره چشم و کشید سرک اشپرخانه از خواهرش

 .رفت او

 



 ... میپره سرش از ،خواب بچلون رو بچه این کم بسه-

 

 کوچک پای خواهد می که کرد وانمود و نکرد توجهی ایدا

 می پرتاب هوا در را پایش خنده با نیکان بگیرد، گاز را نیکان

 ... زد می پا و دست و کرد

 

 اماده هنوز خواستگاریت میان دیگه ساعت دو تا دیگه پاشو-

 ... نشدی

 

 خواهرش به نگاهی استرس با و گرفت چشم نیکان از ایدا

 ایدا بود منتظر و بود زده اش چانه زیر دست که انداخت

 .دهد انجام حرکتی

 

 بود چش من ی شما؟خونه ی خونه اومدیم می باید حتما حاال-

 ... اونجاست وسایلم از خیلی االن



 

 و کشید بیرون اش جعبه از را زیبایی دار طرح استکان نیروانا

 .کشید دستمال دقت با

 

  ترم راحت خودم ی خونه من-

 

 نمی سرش مالحظه اصوال که خواهرش به گشاد چشمان با ایدا

 .شد خیره زد می را حرفهایش رک خیلی و شد

 

 احساس باید چرا تو بیاد خواستگار خواست می من برا-

 ...؟عجبا کنی راحتی

 

 استکان سر از دست بالخره و زد نمایی دندان لبخند نیروانا

 . کشید نداشت مشکلی ایدا نظر از هم اول همان از که

 



 که سال همه خودخواهه؟اون چقدر خواهرت دونی نمی مگه-

 با که هم اون از بعد ای شده ساله هیجده تا گذاشتم تنهات

 انتظاری چه. بودیم پاریس به امد رفت حال در مدام کیان

 من؟ از واقعا داری

 

 خواهرش سمت به و زد بغل را نیکان و زد لبخندی ایدا

 این که کسی اصوال نبود خودخواه ابدا که رفت،خواهری

 روی را نیکان.شد نمی معترف ان به خودش داشت را ویژگی

 ریزه خواهر گردن دور را دستش و نشاند مخصوصش صندلی

 .داد فشار محکم و انداخت اش میزه

 

 ... گردنمو شکوندی کن ،ول خرکیه هم هات محبت اخ-

 

 خواند، شادی اهنگ نیکان برای لب زیر و زد ای قهقهه ایدا

 فکرش که کند پرت نیکان به را خودش حواس کرد می سعی

 شود،نمی منحرف ماند می خواب مثل برایش که مراسمی از



 ،خودش است شکل چه به هم با خانواده دو برخورد دانست

 که معمول های استرس از بزند زانیار به حرفهایی چه باید

 در داشت خواستگارش به نسبت تمایلی که دختری هر اصوال

 .کرد می حس خود

 

 نحس. باشه سرحال ،شب اخه بخوابه نیکان بذار جان ایدا-

 ،قربونش مامانشه طالی حنجره...رو مهمونی بهم میریزه میشه

 .برم

 

 نیکان کرد،کمی بلند اش صندلی از را نکرد،نیکان توجهی ایدا

 به اما بود افتاده راه اش شانه روی دهانش اب و کرد جا جابه را

 .نشد چندشش عجیبی طرز

 

 ؟ ام شونه رو میذاری درجه خاله، اخه برم قربونت-

 



 خواب خمار و بود زده زل ایدا به درشتش چشمهان با نیکان

 .زد می پلک

 

 نگاهم اونجوری خوابت خمار چشمای اون با نمیکنم، ولت-

 ...نکن

 

 رفت او به ای غره چشم و گرفت ایدا بغل از را نیکان نیروانا

 .شد خواهرش ی خیره وملتمس گرفت را نیکان پای ،ایدا

 

 .بخدا میکنه کم رو استرسم باشه بذار خب-

 

 برخورد نیکان پای به که طوری کوبید دستش روی نیروانا

 .نکند

 



 میکنی استفاده سو منم ی بچه شِنیه؟از عروسک مگه-

 بیاد میخواد امشب که بیچاره اون حال به اخه؟وای

 .خواستگاریت
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  پنج_نود#

 

  

 

 زندگیش روز ترین مهم برای کشید،باید را خودش کمی ایدا

 خوب چیز همه که بود زد،امیدار لرزانی لبخند شد می اماده

 وصلت این مشتاق چندان زانیار مادر دانست می برود پیش

 گرفت فرا را وجودش تمام زانیار با وصلت فکر نیست،شیرینی



 کوتاهی جیغ و دارد نگه را خوشحالیش نتوانست که طوری به

 .کشید

 

  نمیشه باورم وای-

 

 سوت و نکرد ،توجهی شنید نیکان اتاق از فحش شبیه چیزی

 بود شکسته که دستی به نایلونی رفت، حمام سمت به زنان

 .بسازد شرایطش با که بود گرفته یاد کشید

 

 و رنگ مبل روی هنوز کشید،مادرش اش کت به دستی زانیار

 که مهمانانی امدهای و رفت به و بود نشسته خانه ی رفته رو

 بودند امده خواستگاری مراسم در انها همراهی برای صرفا

 حاضر همه کوچکش عموی و اش خاله و دایی.نمیکرد توجهی

 در اینکه برای هم اش خاله حتی بودند امد و رفت در اماده

 با نیست مهم برایش چندان زانیار ازدواج دهد نشان فامیل



 دخترش زانیار که نیاید در حرف بعدها که بود شده همراه انها

 . داشت پا یه مرغش همچنان مادرش اما زده پس را

 

 . شمان منتظر ،همه شی بلند نمیخوای مادر-

 

 منتظر جمع به نگاهی و شد جا به جا جایش در کمی مرضیه

 از فامیل جلوی را پسرش حرف فعال توانست انداخت،نمی

 جانب از مخالفت که کند کاری توانست می بیاندازد زمین

 و باشد داشته ای خانواده اگر البته باشد دختر ان ای خانواده

 !باشد نشده ها مهمان منتظر تنهایی به خودش

 

 .میام االن باشه-

 



 شوهر عکس به انداخت،نگاهی سرش روی را چادرش

 می خودنمایی مشکی نوار با دیوار روی که انداخت مرحومش

 .انداخت کرد

 

 ... بس و خودشه بخاطر فقط میکنم هرکاری حاجی-

 

 اشپزخانه تا اتاق مسیر اش سانتی ده پاشنه های کفش با ایدا

 های پاشنه ،صدای برعکس و پایین به باال از کرد می متر را

 تمام اعصاب روی خورد می سرامیک به تق تق که کفش

 . بود انداخته خش خانه اعضای

 

 صدای از ایدا و کوبید عسلی روی را اش قهوه فنجان کیان

 اش فکری چرت و کشید هینی میز با فنجان برخورد ناگهانی

 .شد پاره

 



 تق کوفتی های کفش اون با ،هی بشین بیا خدا رضای برای-

 من افتی می جمع وسط مغز با ،ایشاال ما نِرو روی رفتی تق

 . میشه خنک دلم یکی

 

 به داد،نگاهی ادامه مسیرش به و گرفت نادیده را کیان حرف

 را ان سرخی جیغ الک و بود شده کوتاه مرتب که هایش ناخن

 از کیان شد باعث زنگ صدای.انداخت بود بخشیده زینت

 . چسبید را کتش دستپاچه ، شود بلند جایش

 

 . نیستم اماده من کیان وای-

 

 ایدا اینکه از کشید،زیاد را کتش انداخت، او به چپی نگاه کیان

 از نبود،اتفاقا راضی دهد شوهر را بود کوچکش خواهر مثل که

 بخت ی خانه به کوچکش ایدای و نکند باز را در بود خدایش

 .نرود



 

 می خب اما زوده فعال گفتم نیروانا به منم ،اتفاقا عزیزم باشه-

 خوبی خیلی تصمیم افرین.  باهاشه دلت هم خودت گفت

 ؟ بردم سودی چه کردم ازدواج خواهرت با من ،االن گرفتی

 

 🎲 

 

 شش_نود#

 

  

 

 می خب اما زوده فعال گفتم نیروانا به منم ،اتفاقا عزیزم باشه-

 خوبی خیلی تصمیم افرین.  باهاشه دلت هم خودت گفت

 ؟ بردم سودی چه کردم ازدواج خواهرت با من ،االن گرفتی

 



 ،نیروانا برگشت قبلیش جای به و زد نیروانا به چشمکی

 و برداشت را ایفون غیض با و کشید دستی را هایش گوشواره

 . شد باز تیکی صدای با در

 

 شمام با خان ،کیان کنید رفتار بالغ های ادم مثل کنید سعی-

 از ،وقتشه نیست سالش هشت دیگه ایدا میگم هزارم بار ،برای

 .بیاد در تنهایی

 

 در از کرد؛البته باز را ورودی در و نشاند لبش روی لبخندی

 باید فعال که دانست می و بود مسیر کلی عمارتشان تا اصلی

 نفس از رسیدند اصلی در به ها مهمان وقتی. بمانند منتظر

 :غرید خواهرش گوش زیر ایدا.بودند افتاده

 

 باید ،حتما میگم این برای بمونید من ی خونه میگم وقتی-

 میدادین؟ نشون رو همایونیتون جبروت جالل



 

 این بود شده موفق که شخصی اولین با و نکرد توجهی نیروانا

 .کرد احوالپرسی کند طی را طوالنی مسیر

 

 رز گلهای دست که رعنا قد ان جز را چیز هیچ اما ایدا

 با همه ،با دید نمی بود گرفته دست در را زیبایی مینیاتوری

 از رسید زانیار مادر به ،وقتی کرد علیک و سالم لبخند

 کمر تا تقریبا باید شد پشیمان بلندش پاشنه کفش پوشیدن

 و گذشت ان خیر از بنابراین کند روبوسی او با که شد می خم

 خوش مرضیه مذاق به انچنان که کرد اکتفا دادن دست به

 . نیامد

 

 سمت به را همه نیروانا ، دادند دست هم با زانیار و کیان

 زانیار. داد زانیار به لبی زیر سالم ،ایدا کرد راهنمایی پذیرایی

 سطح هم خودش های طالیی با حاال که ایدا چشمان به نگاهی



 ستاره شبهای ان دیدن برای دیگر نبود الزم انداخت، بود شده

 .زد می موج انها در استرس...بندازد پایین را سرش باران

 

 هم دستت یکی اون ممکنه ها کفش این با نمیکنی فکر-

 گردنت؟ بیفته

 

 ایدا نثار را بود بعید او از که خواستنی چشمک بندش پشت

 او با جدی و خشک همیشه زانیار شد نمی باورش ایدا ، کرد

 جمع توجه که داد سر بلندی ی ،قهقهه باشد کرده شوخی

 نیروانا ی غره چشم شد،با جلب انها سمت به استثنا بدون

 از کمی ساده شوخی همین گرفت،با دهانش جلوی را دستش

 . بود شده کم استرسش

 

 را سرش و پیچید می بهم را ،دستش نشست نیروانا کنار

 به بلندش ی قهقهه ان با را بند اول ،همان بود انداخته پایین

 .کند رفتار رنگین سنگین کمی خواست می بود داده اب



 

 دلش کمی و انداخت خودش جمعیت کم ی خانواده به نگاهی

 پرجمعیتی ی خانواده چنین که بود خوشبخت زانیار ، گرفت

 همه محور حول بحث ابتدا ها خواستگاری تمام مثل. داشت

 باال را سالمش دست چرخید،ایدا اصلی موضوع از غیر چیز

 قبل گرفت،شب را اش موقع بی خمیازه جلوی موقع به و اورد

 دست به دست هم امروز های فعالیت و بود نخوابیده خوب هم

 که سرایدار خانوم.برود تحلیل اش انرژی که بودند داده هم

 دستش اگر.کرد تعارف را ها چایی بود امده پذیرایی برای

 . گرفت می عهده بر را پذیرایی خودش حتما بود نشکسته

 

 ی اینده راجب که شدیم جمع ،اینجا مزاحمت از غرض خب-

 . هست حضورتون معرف که زانیار ، بزنیم حرف جوون دو این

 

 جایی به صحبت ،دقیقا بود همین کرد مشت را دستانش ایدا

 صالبت با انداخت، زانیار به نگاهی...باید که بود شده کشیده



 جز چیز هیچ ،ایدا گفت می کارش و خودش از و زد می حرف

 شلوار و کت ان در چقدر.شنید نمی محکمش صدای تن

 او با زودتر داشت ،دوست بود شده تر برازنده رنگ طوسی

 ،بدون خجالت بدون بزند زل او به سیر دل یک تا شود تنها

 حس او به نسبت وجودش در که عشقی تمام ،با رودربایستی

 .کرد می

 

 ایدا-

 

 بود؟ کرده صدا را انداخت،او خواهرش به گنگی نگاه

 

 ...بودند شما با احمدی اقای-

 



 عموی زد می حدس که مردی که انداخت زانیار به نگاهی

 احمدی اقای یکی ان منظورش پرسید،پس سوالی باشد زانیار

 ...بود

 

 که سریال اون هستم،مخصوصا هاتون فیلم طرفدار یکی من-

 دیده باری سه دو میذارن،شاید رو تکرارش تلویزیون توی هی

 ...شدین تر خانوم ماشاهلل. باشمش

 

 سریال ان از کرد، لب زیر تشکری و زد خجولی لبخند ایدا

 که پیوندی بود،ابروهای افتضاح ،گریمش بود متنفر مذکور

 بلوغ بخاطر که بینی و دهند نشان بیشتر را کمش سن مثال

 بار ،هر نبود االنش تراشیدگی به و داشت باد کمی رسش دیر

 خواست می دلش دید می تلویزیون توی را ان از بخشی

 برای که زانیار مادر صدای.بیاندازد بیرون پنجره از را تلویزیون

 زل او به مشتاق شد باعث بود گشوده سخن به لب بار اولین

 .بزند



 

 سریالهایی و فیلم همون به باید دیگه کنم فکر داداش خان-

 ازدواج از کنید،بعد بسنده کردن بازی حاال تا جون ایدا که

 پیدا کردن بازی فیلم برای وقتی و میشن زندگی درگیر دیگه

 جون؟ ایدا نه مگه نمیکنن

 

 داد،وقت ادامه و زد ایدا ی شده درشت چشمان به لبخندی

 .کند تمام را کار که بود این

 

 ایدا که ،خوشحالم دنیاست شغل ترین مقدس بودند مادر-

 .کنن انتخاب رو راه این قراره هم جون

 

 انداخت،سنگینی نگاهی ایدا ی خانواده باز دهان به منتظر

 بالخره.نیامد پایین اش موضع از اما کرد می حس را زانیار نگاه

 .داد پاسخ مودبانه و امد در بهت از کیان



 

 �� 

 

  

 

 دنیاست های شغل ترین مهم از یکی بودن مادر اینکه در-

 ریزی برنامه با تونند می ها خانوم خب اما نیست شکی هیچ

 یکی باشه الزم نمیکنم فکر.بچشون هم برسن شغلشون به هم

 .کنن دیگری قربانی رو

 

 مذاقش به اصال حرف این نکرد، مکث هم ای لحظه زانیار مادر

 .بود نیامده خوش

 

 کنی؟ بازی فیلم بازم ازدواج بعد میخوای نکنه دخترم-

 



 شده قفل فکش که زانیار به ،نگاهی داد قورت را بغضش ایدا

 صدسال اما است ناراضی زانیار مادر دانست ،می انداخت بود

 . بکند او با را کاری همچین که نمیکرد فکر هم

 

 ...خانوم ایدا منو میکنم فکر مادر-

 

 بار و دهد ادامه نگذاشت و پرید پسرش حرف میان مرضیه

 .پرسید را سوالش دیگر

 

 نیروانای به بود،نگاهی زده حلقه ایدا زیبای چشمان در اشک

 ترسید ،می بود انداخته پایین را سرش که انداخت ساکت

 را زانیار ،نظر بریزد بهم جلسه و کنم بازی میخواهم بله بگوید

 هم باشد داشته باهم را دو هر داشت ،دوست دانست نمی

 از بعد کردنش کار مخالف هم زانیار یعنی.  را زانیار هم شغلش

 بود؟ شده کشیده اینجا به بحث چرا اصال بود؟ ازدواج



 

 ... من... من-

 

 بود داده اجازه ، باشد خوددار توانست نمی دیگر نیروانا

 متوجه حتی نداشت بزنند،مشکلی حرف مجلس بزرگترهای

 راضی چندان مادرش های حرف از هم زانیار که بود شده

 صدای اما کند اعالم را مخالفتش جمع در تواند نمی اما نیست

 ... بود قرمزش خط کوچکترش خواهر بغض به اغشته

 

 کشیده زحمت شغلش بخاطر که سالهاس ،ایدا احمدی خانوم-

 شرایطی بخاطر ،من کرده پر کردن کار با رو هاش ،تنهایی

 نیست ساده شغل یک فقط ایدا ،شغل همیشه نبودم همراهش

 از با مساویه ایدا نکردن کار. داره رو اش خونواده حکم براش؛

 از که میکنم فکر من. هاش ،وابستگی اش خونواده دادن دست

 ... نرسیم تفاهم به نظر این

 



 کرد،نمی سنگ از را دلش بود، باریدن ی اماده ایدا چشمان

 بخت ی خانه راهی اینگونه اش دردانه عزیز خواهر خواست

 و عشقش کند،بین انتخاب به مجبور را ایدا خواست نمی. شود

 . شغلش

 

 ...بگیره صورت وصلتی که نیست قسمت گویا-

 

 

 

  هفت_نود#

 

 

 

 ...بگیره صورت وصلتی که نیست قسمت گویا-



 

 زانیار سرخ چشمان به و گرفت نادیده را ایدا بلند هین نیروانا

 دهد نشان خودی ایدا بخاطر که بود زانیار نوبت شد،حاال خیره

 انداخته جلو زانیار مادر را بحث این که بود خوشحال ،اتفاقا

 محک االن را داشت ایدا به که ای عالقه و زانیار توانست ،می

 . بزند

 

 کیفش به را ،دستش نیروانا العمل عکس از خوشحال مرضیه

 نظر از دوطرف هر برای که ای قائله این و شوند بلند که گرفت

 در شد باعث زانیار محکم صدای که کند ختم را بود باخت او

 .بزند خشکش جایش

 

 معیارهایی راجب ،خودمون خانوم آیدا و من بدید اجازه اگر-

 . کنیم صحبت داریم که

 



 جایش ،از بماند همسرش و نیروانا ی اجازه منتظر اینکه بدون

 بود شده جمع خود در که ایدا به را اش جدی نگاه و شد بلند

 .نکرد توجهی اش خانواده های پچ پچ به و دوخت

 

 کنید؟ راهنمایی منو میشه خانوم ایدا-

 

 می نگاهش هم ،او دوخت خواهرش به را اش ترسیده نگاه ایدا

 راضی دانست بخواند،نمی را نگاهش حرف توانست ،نمی کرد

 می چیز یک تنها نه؟ایدا یا شود همراه زانیار با به که است

 بدهد دست از زانیار خواهد نمی که بود این هم ان دانست

 . بخورد بهم مراسم این خواهد نمی ،اینکه

 

 دست کیان که دید چشمش کنار از و شد بلند صندلی روی از

 شود می او جانب از دیگری برخورد مانع و فشارد می را نیروانا

 ای کلمه توانست نمی ،ایدا بود گرفته فرا را جمع بدی ،سکوت

 االن کرد می بود،حس بسته را گلویش راه بغض بیاورد زبان به



 بودند شده متحمل که فشاری بخاطر سرش های مویرگ است

 مال موقتا که اتاقی سمت به کند معطل اینکه بدون شوند پاره

 روی و انداخت اتاق داخل را خودش تقریبا. کرد تند پا بود او

 قدم هم بعدش و شنید را در صدای. شد اوار پنجره کنار مبل

 . شد متوقف او نزدیک جایی که زانیار محکم های

 

 داشتن نگه دیگر افتاد زانیار نگران چشمان به که نگاهش

 مسابقه در گویا هایش نبود،اشک خودش دست هایش اشک

 روی سرهم پشت تند و تند که بودند کرده شرکت چیزی ای

 .نداشتند امدن بند قصد هم حاال حاال و ریختند می اش گونه

 

 روی ایدا روبروی و کشید سرش موهای به دستی کالفه زانیار

 . زد زانو زمین

 

 ؟ اخه میکنی گریه چرا-



 

 ترین مهم از یکی خواستگاری ،شب کرد زمزمه لب زیر لعنتی

 می ثبت دختر یک ذهن در همیشه برای که بود هایی اتفاق

 خاطره توانست نمی عمر اخر ،تا بود شده خراب چیز ،همه شد

 ...کند پاک ایدا ذهن از را خواستگاری این تلخ ای

 

 شب نداشتم دوست. متاسفم چیز همه بخاطر-

 ... بمونه ذهنت تو اینجوری خواستگاریمون

 

 پس بود؟از شده زرو زر اینقدر حاال تا کی گرفت،از نفسی ایدا

 صورتش روی که دید را نگران های عسلی ان اشک از ای الیه

 او با فرصت همیشه برای داشت سادگی همین بودند،به زوم

 . کشید اهی زانیار مادر اوری یاد داد،با می دست از را بودن

 



 تو میدونم من... نیستن وصلت این به راضی احمدی خانوم-

 ... نمیزنی حرف مادرت حرف روی

 

 بود گرفته او از چشم ایدا داد، تکان هوا در دستی زانیار

 ...کند جمع را ایدا حواس تا و زد بشکنی.

 

 . میزدی زل چشام تو خوب که ،قبلنا ببین منو ،هی هی-

 

 صورتش روی که موهایی و گرفت باال را سرش معترض ایدا

 .زد کنار بودند شده پخش

 

 سر همیشه چشاتون؟من تو میزدم زل کی من زانیار اقا واه-

  بودم زیر به

 



 اما ، بگیرد را لبش ی گوشه رفتن باال جلوی کرد سعی زانیار

 چشم او به سینه به دست ایدا انگار،چون نبود موفق چندان

 . کرد صاف گلویی.رفت می غره

 

 داری؟ نظری چه ،تو ،تو خب بیخیال رو اینا مادرم،خواهرت-
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 :پرسید حواس بی و کرد کج را سرش کمی ایدا

 



 چی؟ راجب-

 

 مدت برای توانست نمی دیگر بود ،ایدا زد لبخندی زانیار

 :گفت شوخی به شود متمرکز موضوع یک روی طوالنی

 

 ... اقتصادی وضعیت و هوا و اب راجب-

 

 صورتش روی که ارایشی و ریمل با ،احتماال زد لبخندی ایدا

 زانیار نگاه اما بود شده افتضاح ورای چیزی بود کرده شُره

 درخشان های طالیی ان در جدیدا که گرمی همان بود،با همان

 .زد می موج

 

 ...مامانتون اخه ولی-

 



 نشست تخت روی و شد بلند جایش ،از کرد اخمی زانیاری

 این به راضی هیچوقت دانست می شناخت می را مادرش.

 تا ده و بگذارد کنار را بازیگری ایدا اگر حتی شود نمی ازدواج

 و نبود بشو راضی بزاید زانیار برای هم زری کاکل پسر شکم

 تنها عنوان به بگذارد تنها را مادرش زانیار نبود هم قرار

 ... داشت مسئولیتی فرزندش

 

 . ایدا بگذرم ازت تونم نمی-

 

 ای گوشه حاال که ایدا بلند پاشنه های کفش به را نگاهش

 . داد بود افتاده

 

 هم بار یه برای باشم،اینکه خودخواه رو یکبار همین میخوام-

 رو تو تونم نمی ،من کنم عمل خودم دل ی خواسته به شده که

 ،ممکنه بذارم تنها تونم نمی هم ببرم،مادرم قصری همچین به

 شروع اینجوری رو مشترکت زندگی اول باشی نداشته دوست



 پسر نمیخوام رو اینبار ولی نیست راضی اخر تا من مادر... کنی

 کنارت ای دیگه کسی من از غیر به اینکه فکر.باشم خوبی

 ... میکنه ام دیوونه باشه

 

 :داد ادامه و کرد خیس بودند شده خشک که را لبهایش

 

 ترسیم برات دارم که تاریکی ی اینده این از هم خودم-

 من داشتن دوست دونم ،نمی تو به برسه چه ترسم می میکنم

 وجود تمام با عمرم اخر تا که میدم قول نه؟اما یا کافیه واست

 ...باشم داشته دوست

 

 کنم؟ کار من ندارین دوست شما یعنی..میشه؟تو چی کارم-

 



 ایستاد،عطر مبل صندلی کنار شد بلند جایش از زانیار

 خم کمی که کرد می اش وسوسه بود زده ایدا که شیرینی

 ...بکشد مشام به بیشتر را بو ان و شود

 

 همه دید معرض در زنم که ندارم ای عالقه راستش-

 قرار شهرت این تاثیر تحت هم ام بچه حتی باشه،اینکه

 اما کنی، کار که نداشتم دوست اصال که بود من به بگیره،اگه

 ، نیستی واقعیت خود دیگه کارت بدون ، کارشه ایدا از بخشی

 این که وقتی تا... کنم محدود رو ایدا واقعی خود نمیخوام منم

 اتاق اون که پیش بار مثل نزنه، سالمتیت به ای لطمه حرفه

 رو دادنت دست از کابوس شب هر که شاهده من خدای...افتاد

 . میبینم

 

 شدت به قلبش ایستاد، زانیار کنار و شد بلند جایش از ایدا

 .زد می را حرفهایش باید اما کوبید می

 



 تو ،اینکه داشتم رو عزیزام دادن دست از ترس همیشه من-

 کمی و دادم دست از و مادرم هم و پدر هم سالگی هشت

 شد زندگیم تمام که مادربزرگی موندم من... خواهرم بعدش

 کارم... کنم تکیه بهش که نبود کسی دیگه اون رفتن از بعد

 که بدید قول تونید می...چیم همه شد ام خونواده شد

 اگه حتی... ،حتی افتاد اتفاقی هر نذارید؟اینکه تنهام هیچوقت

 ... خواستم خودم

 

 کشید، بیرون پیراهنش جیب از خودکاری و خندید زانیار

 ،ایدا نوشت چیزی رویش و اورد باال را ایدا گچی دست

 برایش زانیار لحظه هر زد، زل او ی امده پایین سر به کنجکاو

 و شد تمام نوشتنش بالخره. شد می تر بینی پیش غیرقابل

 ... اورد باال را سرش

 



 را زانیار زیبای خط دست و گرفت باال را دستش کنجکاو ایدا

 دهانش به چشم مشتاق که زانیار به نگاهی تعجب با و خواند

 ...خواند را زیبا خط ان دیگر ،بار انداخت بود دوخته

 

  کوهی مانند میدهی اجازه آیا-

 

 پشتوانه؟ یک ابد تا برایت باشم

 

 بی و بود ،ایدا داشت مرد این به که عشقی دنیا یک و بود ایدا

 زانیار. تفاوتش و بود ،ایدا زد می موج وجودش در که پروایی

 پنجه روی که ،قامتی شد حلقه گردنش دور که دستانی و بود

 در بلکه کالمی نه را یشان بله جواب که نرمی لبانی و شد بلند

 ...زدند فریاد عمل

 



 گوش به صدایش که دلبرانه ی ،خنده کرد بلندی ی خنده ایدا

.  رسید بودند انها امدن انتظار چشم بیرون ان که افرادی تمام

 که زانیار به پوشید می را دارش پاشنه های کفش که حالی در

 :گفت بود شده خیره نقطه یک به مبهوت

 

 !بوسیدمت کم وقت بود زیاد گفتن برای حرف-

 

 

 

  

 

 :حال تهران

 

 زده خزان باغ به چرخدار صندلی روی که خواهرش به نیروانا

 و کوتاه همیشه موهای انداخت، بود شده خیره روبرویش ی



 اش شانه استخوان ،تیزی بودند شده بلند نامنظم مرتبش

 چه ،ایدا بگذارد هم روی درد با را چشمش نیروانا شد باعث

 صندلی و نشاند لبهایش روی لبخندی خودش؟ با بود کرده

 بود شده ضعیف انقدر.برگرداند خودش سمت به را دارش چرخ

 توصیه به و بیایستد پاهایش روی کمک بدون توانست نمی که

 .کرد می استفاده چرخدار صندلی از فعال پزشکش

 

 .میبریم بخواد دلت هرجا اجازه بدون اینجوری میاد بدم-

 

 و کجا تلخ لحن ،این زد لبخندی خواهرش تلخ لحن به نیروانا

 اش سینه در نیامده را کجا؟اهش خندان همیشه ایدای ان

 .کرد خفه

 

 عزیزم؟ بزنی زل باغ اون به میخوای کی تا-

 



 به باز را صندلی ، زد کنار پایش روی از را نیروانا دست ایدا

 افتاده شیشه روی اش چهره کرد،تصویر هدایت پنجره سمت

 روزی ،چند تازه زخمهایش و بود خش و خط از پر بود،صورتش

 نبود او از خبری و بود شده مرخص بیمارستان از که میشد

 فشار مغزش به زیاد و کند حفظ را ارامشش بود گفته دکتر...

 امدند می سراغش به خودشان کم کم خاطرات.نیارد

 بماند سفید اتاق ان در بیشتر که داشت اصرار خواهرش...

 چیست اصال دانست نمی که خاطراتی و شود ای معجزه شاید

 که بود ریخته دستش روی را پاکی اب دکتر ،اما برگردندند

 او کنند اضافه سِرمش به که نیست امپول موقت ی حافظه

 هست ممکن که بود گفته حتی شود قبلش روز مثل درست

 ...برنگردد اش حافظه هیچوقت

 

 منتظر هرچقدر ؟بسه ایدا نمیکنی دل کوفتی اتاق این از چرا-

 ... نمیاد بودی

 



 خواهرش دستهای و برگرداند خودش سمت به را اش صندلی

 ...فشرد را

 

 کن بس...،نمیاد عزیزم نمیاد-

 

 و بارید نبودند باران ستاره دیگر که چشمانی از اشکی قطره

 :گفت شکسته لرزید می که صدایی با...غلتید اش گونه روی

 

 .یادمه اینو بخدا یادمه...نمیذاره تنهام هیچوقت گفت خودش-
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  تهران– قبل سال دو

 

 روز در که فیلم عوامل از حسن که لیستی به نگاهی زانیار

 یشان همه که گفت می انداخت،حسن بودند غایب حادثه

 که بودند هم نفر چند و داشتند غیبتشان برای محکمی دلیل

 انهاست از یکی کار که بود مطمئن کنند، تایید را یشان گفته

 حکم دلیل بی توانست نداشت،نمی پسندی محکمه دلیل اما

 فکر بود ماشین ماجرای پشت کس بگیرد،هر را نفر یک جلب

 ... بود کرده را جا همه

 

 دورشان که اسامی از را نگاهش شد باعث تلفن زنگ صدای

 نشست لبانش روی ناخوداگاه بگیرد،لبخندی بود کشیده خط

 محرمیتی ی صیغه عمویش که بعد به خواستگاری روز از.

 . بود نرفته دیدنش به االن تا بود خوانده بینشان



 

 .داد سالم و کرد دستی پیش

 

 گوشی در بود همراه ناز با که دلخورش صدای

 به شروع ناخوداگاه که انداخت کنار را پیچید،خودکارش

 .نکند مهم مدارک ان روی اسمش نوشتن

 

 تو کردم خبطی یه شب اون من رسمشه؟حاال چه ،این زانیار-

 ی صیغه که بعدش دقیقه ده بری؟خب کنی قهر باید دیگه

 اصال اقا. تو نکردی گناه قاعدتا پس خوندن بینمون محرمیت

 اینکه از نیستم پشیمون ام هیچ خوبه کردم گناه من

 ... مکه حاجی حاجی بری نبود رسمش ، بوسیدمت

 

 را اسمش پشت ی اقا زود کرد،چه صدایی بی ی خنده زانیار

 ان از بود،بعد افتاده مخملی لبهای ان نرمی یاد بود،باز انداخته



 می راه هوا در انگار بود کشیده اتش به را تمامیتش که بوسه

 ایدا که داشت رفتن بیرون قصد ها شده مسخ مثل رفت،

 رد تا بود کشیده لبانش روی را انگشتش و گرفته را بازویش

 .بود کرده زمزمه گوشش کنار و کند پاک را سرخش رژ

 

 ... ببری رو ابرومون بود نزدیک-

 

 هیچ که جمعی به ازدواج برای را موافقتشان اینکه از بعد

 دست به را ،خودش کردند اعالم رسیدند نمی نظر به راضی

 خود به هم مجلس شدن تمام با حتی و سپرده بزرگترها

 .بزند پس را ایدا لبهای فکر تا داد تکان سری.بود نیامده

 

 ...خانوم واجبه سالم جواب-

 

 .بخندد بلند صدای با شد باعث ایدا ی کالفه پوف



 

 منو دل بیخیال رو ها این حاال. ببری رو ثوابش تو خواستم-

 ...پیشم میای کی کردی کباب

 

 ان کوچولویش شیطان نبود، بد گذاشتن سرش به سر کمی

 بود انداخته گناه به را هردویشان حسابی خواستگاری شب

 .شد می تنبیه کمی باید

 

 . میزنم زنگ بیام ،بخوام شلوغه خیلی سرم که فعال-

 

 خداحافظی بود، اش دلخوری از نشان ایدا ضعیف ی باشه

 ساعتش به ،نگاهی گذاشت را گوشی و کرد سردی

 دانست ،می بود گذشته اداری وقت از هم ساعت انداخت،یک

 زنش نداشت قصد هیچ ایداس دست گچ کردن باز وقت امروز

 اعیانی ی خانه سمت به و برداشت را کتش. بگذارد تنها را



 لحظه رسید که بزرگ عمارت به. راند باجناقش سعادت کیان

 فراهم ایدا برای دستگاهی و دم همچین تواند نمی اینکه از ای

 با دیدارش روی و زد پس را مخرب افکار خورد حسرت کند

 دیدن به که بود کرده هماهنگ نیروانا با قبال.کرد تمرکز ایدا

 بود باز در.نگوید او به چیزی که بود خواسته او از و اید می ایدا

 از را خریده نیروانا برای که زیبایی گل دست همین بخاطر

 تا طوالنی مسیر ان پیمودن برای و برداشت شاگرد صندلی

 هیچگاه ها مسیر عمرش کرد،در اماده را خودش اصلی عمارت

 ...بودند نیامده کش برایش اینقدر

 

 می چون نگفت...یاا دیگر بود داده خبر را امدنش قبل از چون

 به را گل دسته و زد هست،لبخندی حواسش نیروانا دانست

 .داد نیروانا

 

 منه؟ برای کشیدین زحمت چرا-

 



 که صدایی ترین ارام ،به زد لبخندی و داد تکان سری زانیار

 .کرد عذرخواهی شب ان بخاطر نیروانا از بود تولیدش به قادر

 

 شب اون بابت کنید،بازم فراموش رو گذشته امیدوارم-

 . میکنم عذرخواهی

 

 .کرد اشاره راهرو ته به و داد تکان هوا در دستی نیروانا

 

 جا گذشته توی همون رو ها زانیارگذشته اقا بیخیالش-

 باز رو دستم گچ نمیام من که اتاقش تو نشسته بست میذاریم،

 ...شده چش نمیدونم. کنم

 

 ایدا اتاق سمت به و گفت ی اجازه با و داد تکان سری زانیار

 گلها در را اش بینی و کرد نگاهی بلندش قامت به رفت،نیروانا

 شود؟ پشت خواهرش برای توانست می او یعنی کرد، فرو
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 الک بود سالم که دستی با را پایش های ناخن دقت با ایدا

 می انگشتش دور به الک هی و نبود هم غالبش میزد،دست

 را زبانش هم بعد داد فحشی لب زیر. میشد کول و کج و مالید

 فحش هم خلوتش در حتی که کرد می عادت باید گرفت گاز

 ابرویش و بگوید چیزی بلند صدای با یکبار ترسید می ندهد

 انها با بود قرار که مادرش جلوی بلکه زانیار جلوی تنها نه

 . برود کند زندگی

 



 زانیار هی ذلیل شوهر بدبخت. میکنی فکر بهش چقدر اه-

 روی سردی دست که انداخت کناری را الک حرص با. زانیار

 مرد دست یکی ان که کشید خفیفی جیغ.پوشاند را چشمانش

 که کند تهی غالب بود نزدیک ترس از.  نشست دهانش روی

 و رسید مشامش به او اشنای بوی.رفت فرو گرمی اغوش در

 می گیر غافل را او نباید گرفت گاز را لبش زانیار.گرفت ارام

 بود نیامده بیرون اش حادثه شوک از هنوز احتماال کرد

 در را سرش و برداشت او دهان و چشمان از را دستش.

 .کرد زمزمه خفیفی ببخشید و کرد فرو گردنش

 

 . بترسونمت خواستم نمی-

 

 ،حس زد تکیه زانیار به و راند گوشش پشت را موهایش ایدا

 تمام در که هست کسی نیست،اینکه تنها دیگر که کرد می

 پیر او پای به پا و شود شریک وبدش خوب لحظات

 . رفت چال اش گونه که زد لبخندی.شود



 

 .ارزید می کردنم بغل به-

 

 ایدا نگذاشت و نداد تکان سری زانیار که چرخید بغلش در

 می خواستگاری شب اتفاق اگر کند، نزدیک او به را صورتش

 می پا زیر را بود داده خودش به که هایی قول ی همه افتاد

 کمرش دور را دستش.کرد می خود مال را ایدا و گذاشت

 دست با و کرد جیغی جیغ ،ایدا کند جا از را او و انداخت

 .زد چنگ را زانیار گردن سالمش

 

 هم حاال. ها میدم دستت ،کار من جلد تو برو نشو شیطون-

 افتابی عینک یه. کنن باز رو دستت گچ بریم شو حاضر برو

 . بیرون ،میرم نشناسنت بزن چیزی

 

 .کنم باز رو گچش نمیخوام من اما-



 

 اینکه ،بدون برگشت ایدا سمت به و انداخت باال ابروی زانیار

 باال را دستش.کرد دادن توضیح به شروع ایدا بگوید چیزی

 شده پخش هم خودکار جوهر کمی که زانیار خط دست و اورد

 . داد نشان بود

 

 خواستگاریم شب یادگاری..پس؟یادگاریه کنم چیکار اینو-

 ...دور بندازنش نمیخوام...

 

 باال را سرش و زد ایدا ی چانه زیر را دستش و رفت جلو زانیار

 ...اورد

 

 دوم ی صحفه بره همیشه برای یادگاری اسمم قراره-

 من که اینه یاداور فقط دستت گچ ،این عزیزم ات شناسنامه



 بهتری های یادگاری بذار. کنم مراقبت ازت خوب نتونستم

 ... بدم بهت

 

 به دراز را دستش پرید، پایین باال پایش روی شیطان ایدا

 خندید می بیشتر روزها ،این خندید کرد،زانیار دراز بده معنی

 ادمها از کرد،بعضی می زندگی ،بیشتر کشید می نفس ،بیشتر

 دیوار روی را زیبایشان های رنگ امدنشان ،با بودند رنگ مثل

 یکی ایدا کردند می منتقل را زندگی حس و ریختند می دلت

 ...بود ها رنگی ادم همان از

 

 هزار با روز هر که ؟منی ترسیدم؟من چی از بار اولین میدونی-

 ترسیدم؟ چی از دارم کار و سر کار جنایت و دزد تا

 

 چشم زیبا های طالیی ان به منتظر و داد تکان سری ایدا

 .دوخت



 

 بهم چی یادته بخورم تیر ماموریت اون توی اینکه از قبل-

 گفتی؟

 

 انقدر.چرخید راست چپ به تند و تند که بود ایدا سر هم باز

 که مزاحمی موهای که بود زانیار حرفهای بقیه شنیدن مشتاق

 زانیار دست... نزد پس هم را بودند ریخته صورتش روی

 ...زد کنار صورتش از را موهایش و شد دراز ناخوداگاه

 

 می نظر به که اونقدر واقعا بدونم خواست می دلم همیشه-

 نه؟ یا نرمن رسند

 

 :گفت لوسی لحن با و کوبید زمین را پایش ایدا

 

 ...بگو رو بقیش-
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 به ،وقتی گرفت زیبا های باران ستاره ان از چشم زانیار

 .شد می خارج دستش از کالم ی رشته بود خیره چشمش

 

 اینکه بدون... ترسیدم شب اون ، کنی ازدواج میخوای گفتی-

 من که بیام کنار خودم با اینکه ،بدون بدونم کامل رو دلیلش

 به سالها که زنی خصوصیات با که رفته دختری برای دلم

 ها فرسنگ بودم ساخته ذهنم توی ام اینده همسر عنوان



 دیگه یکی ماشین توی روز یه اینکه از ترسیدم.داره فاصله

 ...دست تو دست ببینمت

 

 می زده دل چیز همه از کرد می فکر ان به که هم االن حتی

 .کرد احساس اش شانه روی را ایدا گرم دست.شد

 

 دیوار روی پوستر به حواسم لحظه ،یه بودم که ماموریت توی-

 ندیدم و پیچید سرم توی حرفت بود،باز تو ،پوستر شد پرت

 . کردن شلیک سمتم به که

 

 خارج تفنگ از که جسمی) کرد،مرمی جیبش توی را دستش

 شوخی به حسن عملش از بعد که(است سربی قاعدتا شود می

 حد در ریزی سوراخ کشید، بیرون جیبش از را بود داده او به

 چندان نه گردنبند و کرده ایجاد ان در زنجیر یک شدن رد

 .بود ساخته ان از جالبی



 

 نمی داد بهت رو موروثی انگشتر مادرم که خواستگاری شب-

 یا الماس یا برلیان انتظار شاید بگم،میدونم چیزی تونستم

 مواجه قدیمی انگشتر یه با اما داشتی رو ای دیگه چیزهای

 ... که هم االن شدی

 

 چشمات به حواسم شدن پرت بخاطر که ای گلوله همون این-

 کردم فکر هرچی اما چیزاس بهترین تو لیاقت.خورد بهم

 شده عجین خونم و گوشت با اینقدر که نرسید ذهنم به چیزی

 یکی باهام تقریبا اما خشنیه یادگاری خیلی نه که یکم. باشه

 ... میدم بهت وجودم از که چیزیه دومی این. بود شده

 

 چشم ی گوشه از که اشکی و کرد باز را طال زنجیر نازک قفل

 و زد کنار را ایدا کوتاه موهای گرفت، را چکید می ایدا

 .انداخت گردنش را گردنبند

 



 دوست را او خیلی کرد،خدا اویزان گردنش از را خودش ایدا

 او به را زانیار یتیمیش و تنهایی سالهای عوض در که داشت

 .کرد زمزمه زانیار گوش دم و کرد بلندی پا.بود بخشیده

 

 اولیش دادی بهم وجودت از که چیزیه دومین این گفتی-

 چیه؟

 

 سمت روی حرف بی و کرد جدا گردنش از را ایدا دست زانیار

 ...گذاشت اش سینه چپ

 

 :حال

 

 می را خودشان ی خانه ،دلش شد بلند سختی به جایش از

 که مردی و بود او سهم باالیش ی طبقه که ای خواست،خانه

 به بود کندنی جان هر با را خودش... ماند می منتظرش همیشه



 پچ پچ صدای که کند باز را در خواست رساند،می اتاق در

 ی عالقه بیاستد فالگوش خواست ،نمی شد مانع نیروانا و کیان

 در از کمی ، نداشت انها خصوصی بحث شنیدن به چندانی

 انها های صحبت میان از را خودش اسم که گرفت فاصله

 .شنید

 

 اون حرف ،من بشه روبرو واقعیت با باید چی؟ایدا که بالخره-

 روزها این ؟میدونی چی که ،یعنی ندارم قبول رو قالبی دکتر

 به بیچاره اون اصال میاد چی بدبخت اون سر میگذرن دارن که

 چی گرفت رو سراغش برگشت اش حافظه بعدها ایدا اگر. کنار

 بدی؟ رو جوابش داری

 

 به باال ،از رفت می رو قدم که دید را نیروانا باز نیمه در میان از

 و رفتند می بود مشترک هم با عادتشان ،این برعکس و پایین

 .رهایی تنگنا ان از و بیابند راهی مسیر در شاید امدند می

 



 کنم؟دکتر ریسک خواهرم جون روی من میخوای چطوری-

 روانش بفهمه اگه میدونی بیاد، فشار بهش نباید که کرد تاکید

 ای ذره ایدا سالمتی که اونی نه و تو نه میشه؟نمیذارم متالشی

 ... بگین چیزی بهش نداره ارزش براش

 

 های گونه روی را دستش گرفت، راه میان را نیروانا دست کیان

 .زد صدا را اسمش تحکم با و گذاشت همسرش

 

 پیداش زنده کنه کمک بهمون میتونه که کسی ،تنها نیروانا-

 ندونم بخاطر اتفاقات این ی همه که ،میدونی ایداس فقط کنیم

 مدرسه ،خودم شده بزرگ من دوش روی ایدا. خواهرته کاری

 ،خیلی منه خواهر ،ایدا بودم من نبودی وقتی ،تو بردمش می

 نا کاراش با اخرها این اما میخوام رو خاطرش تو از بیشتر

 که نبود،ببخشید ما ایدای بود،دیگه شده عوض...کرد امیدم

 مرد اون برای دلم که ،ببخشید ببخشم رو اشتباهات تونم نمی

 ... میسوزه



 

 بود خودش مختص که تحکمی زد،با کنار را کیان دست نیروانا

 :گفت

 

 بخاطر روزها این. بیاری فشار ایدا به بخوای اگه نمیبخشمت-

 نه داره زدن حرف نای نه کرده سنگ از رو دلش که مرد اون

 ،حاال میدم غذا لقمه دو بهش زور و ضرب ،با کشیدن نفس

 بدم؟ هولش پرتگاه لبه از خودم دست با خودم بیام

 

 .داد ،ادامه گذاشت هم روی را شصتش و اشاره انگشت

 

 ... بردارین سرش از دست... کمه همینقدر مرگ تا اش فاصله-

 

 :غرید کالفگی با و کرد شل را کراواتش ی گره کیان

 



 می کرده ایدا که کاری با بودی اون جای به خودت اگه-

 طرفداری این کن اومدی؟بس می عیادتش به و بخشیدیش

 ... رو احمقانه

 

 شانه برخورد و افتاد سستش پاهای روی نیاورد دوام دیگر ایدا

 و شنید می را نیروانا صدای. کرد ایجاد بدی صدای در با اش

 بودن؟حتی فراری او از همه که بود کرده کاری چه ، شنید نمی

 خالی را پشتش بود برادرتر برادری هر از برایش که کیانی

 .بود کرده

 

 

 

 

 



 بود؟چه کرده تغییر چیزی کوبید،چه زمین به بار چند را سرش

 بود؟ شده طرد بخاطرش که بود مهم انقدر چیز

 

 خواهری؟ میکنی چیکار سرم به خاک ایدا-

 

 امد نمی چرا ،پس زد پس بیجانش دستهای با را نیروانا دست

 بود؟ کجا حاال نداشت را اخمش یک طاقت که ؟او

 

-----------------------------------------
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 :حال

 

 بود،حاال گرفته را دستش برداشت،نیکان لرزان قدم چند

 چیز هیچ ایدا و رفت می راه ایدا از بهتر ،حاال بود شده بزرگتر

 ،او کلماتش اولین ،از هایش گام اولین ،از اورد نمی یاد به را

 چطور اینکه.بود رسیده اینجا به چطور که امد نمی یادش حتی

 او از سراغی شوهرش و بود شده تبعید خواهرش ی خانه به

 حالش از ای لحظه که بود ممکن محال که گرفت،زانیاری نمی

 گاهی. بود نگرفته او از خبری که میشد ،مدتی بماند خبر بی

 به گفتند می...افتاد می بیمارستان در سردش لحن یاد

 کرده فراموش را خاطراتی ، شده دچار گستر پس یادزدودگی

 بود؟ رفته زانیار خاطر از یا بود

 



 ..من مث آله،-

 

 من ی کلمه روی کوبید،که اش سینه روی تپلش دستان با

 درشت چشمان به ،لبخندی بود افتاده نفس کند،از تاکید

 و شد زدنش نفس نفس ی متوجه زد،کیان اش زاده خواهر

 ، شد اویزان نیکان ی لوچه و لب. اورد نزدیک را اش صندلی

 وجودش سراسر ای ناشناخته غم کرد می نگاه نیکان به وقتی

 و گرفت کوتاهش قامت و قد از را نگاهش.گرفت می فرا را

 .کرد کیان از تشکری

 

 داداشی ممنون-

 

 بچگی از که ،کیانی بود یخ ،اصال بود داد،سرد تکان سری کیان

 در جز بود گرفته را پشتش همیشه نانوشته قراردادی طی اش

 چه.داد نمی محلش و داد نمی قرارش مخاطب ضروری مواقع

 باشد؟ رفتاری چنین مستحق که بود کرده خبطی



 

 آله؟ میاد کی عمو-

 

 بود؟ که دیگر عمو.شد خیره نیکان به تعجب با

 

 عمو؟-

 

 . کرد پایین باال را سرش نیکان

 

  زانیال عمو-

 

 کی امد؟تا می کی راستی به. پوشاند را صورتش تلخی لبخند

 ماند؟ می او منتظر باید

 



 روی و بکشد باال اش صندلی از کرد می سعی داشت نیکان

 کنند بلند را او که نداشتند زور انقدر بنشیند،دستانش پایش

 پای روی و کرد بلند را پسرکش برسانند،کیان مرادش به و

 .نشاند اش خاله

 

 ...بلیم آله-

 

 دست و داد تکانی را صندلی ، زد قلبش به نیشتری غم باز

 بودند خواب از پر چشمانش.گذاشت بچه شکم روی را دیگرش

 برمی و امدند می زبانش نوک تا ای کودکانه ،الالیی

 می تکرار سرش در الالیی برد نمی خوابش که گشتند،شبهایی

 .گرفت می او از را خواب بدتر و شد

 

 قشنگه خوابت بخواب کن الال-

 



 رنگه تا هزار شبات مهتاب گل

 

 قصه خواب از نشی بیدار وقت یه

 

 غصه شهر تو نزاری پا وقت یه

 

 �� 

 

 سه_صد#

 

  

 

 به را ،صندلی برده خوابش که ،فهمید بود شده سنگین نیکان

 بود امده حمام از تازه که نیروانا راه کرد،بین کج اتاقش سمت



 بود رفته خواب به ایدا اغوش در که نیکانی به تعجب دید،با را

 . کشید اغوش به را بچه و شد خم.زد زل

 

 ... خوابوندی رو بچه این هم بار یه تو عجب چه-

 

 را نیکان حاال تا چه؟یعنی انداخت،یعنی باال ابروی ایدا

 بود؟ نخوابانده

 

 ؟ نخوندم الالیی نیکان واسه حاال تا یعنی-

 

 . زد پسرش سر روی ی بوسه و کرد ریزی ی خنده نیروانا

 

 داوطلب خودت برسه چه بخوابه بچه این نمیذاشتی اصال تو-

 ...بشی خوابوندنش



 

 کسی برای که خوندم؟مطمئنم می الالیی کی برای پس-

 ... خوندم الالیی

 

 به باز را جایش بعد و گرفت ترس رنگ نیروانا نگاه ای لحظه

 .داد همیشگی خونسردی همان

 

 خوابونده رو بچه این ادم مثل بار یه هم شاید میدونم چه من-

 ... باشی

 

 از که گرفت،انگار پیش را اتاق راه بغل به بچه و کرد تند قدم

 ،حس چرخاند را اش صندلی... کرد می فرار سوالش و ایدا

 دانست نمی و کرد می حس را چیزی داشت،کمبود غریبی

 ناشناخته برای شدیدی تنگی دل و بودن خالی حس.چیست

 . بود او از انگار که ای



 

 روی که کیان دست و نشست همسرش کنار که دید را نیروانا

 به را صندلی و گرفت گرفت،چشم قرار اش برجسته شکم

 گرفت قرار تختش روی زحمت به.داد حرکت اتاقش سمت

 بارها که انگاری کرد، می احساس شکمش روی را ،گرمایی

 ... بود کرده نوازش را او کسی

 

 تخت روی ،هراسان پرید خواب از بیدادی و داد صدای با

 ...بود اشنا کند،صدا جمع را حواسش کرد سعی و نشست

 

 ... ببینمش بذارین-

 

 بود امده سراغش به که بود اش لعنتی بود،خود خودش

 که موهایش به دستی ناخوداگاه ، بود امده اما دیر هرچقدر

 گذاشت زمین روی را پایش و کشید بودند شده بلند حاال



 ماراتن در توانست می حتی بود گرفته ای تازه جان ،انگار

 دل از سراغی که باشد ،او باشد صدایش و او فقط.کند شرکت

 ... شد می دنیا زن ترین قوی انوقت بگیرد تنگش

 

 ... نداشتی ،حق کیان کنی کارو این نداشتی حق-

 

 ارامش کرد می سعی بود،کیان خواهرش عصبی صدای

 . گشت می او صدای دنبال ها شلوغی ان میان تنها کند،ایدا

 

 ... برین اینجا از لطفا زانیار اقا-

 

 می بود امده زانیارش که ،حاال خواهر این گفت می چه

 سرعت هایش قدم حقی؟به چه کند؟به بیرون را او خواست

 داشت می بر گام دیوار کمک کرد،با باز را اتاقش در بخشید،



 امدند می کش صورتش عضالت حاال بود نزده لبخند بس ،از

 ... بود کرده ناپرهیزی اخر

 

 اومده من سر به چی ؟میدونید شماها اخه میگین دارین چی-

 ... ببینمش خوام می فقط هستین؟من وضعیت ی متوجه ؟اصال

 

 زد حلقه چشمانش در اشک امد،همزمان کش بیشتر لبخندش

 به مشتی.تازاند می خودش برای و بود شده یاغی ،قلبش

 برسد معشوقش به زودتر تا کردند نمی همراهیش که پاهایش

 ...کوباند

 

 ...تندتر. برین تر تند-

 



 به جانم ،امدی اینجام زند فریادب که امد نمی باال نفسش

 دیر... شدم می منتظرت امدی نمی اگر هم عمر اخر قربانت؟تا

 ...اینجایی که خوشحالم فقط سرت فدای امدی هم

 

 وایسته پاهاش روی تونه نمی حتی نشده خوب هنوز ایدا-

 ... بشه وارد شوک بهش نباید کنید درک ،لطفا

 

 بود رسیده شد می ختم هال به که راهرویی انتهای به حاال

 لباس و بودند شده بلند مرتب نا هایش دید،ریش را زانیار.

 نبود همیشگی اراستگی ان از خبری و بودند ریخته بهم هایش

 اش شده بلند های ریش پس از بود؟حتی امده سرش بر ،چه

 ... شده الغر که ببیند توانست می

 

 پرونده... نخوابیدم ساعتم چهار و بیست روزها این توی من-

 ایداس فقط کنه کمکم میتونه که کسی ،تنها نمیسپارن بهم رو

. 



 

 ... زد زانیار ی شانه به دستی کیان

 

  مرد باش اروم-

 

 حد از تر بلند که موهایش به دستی ، زد پس را دستش زانیار

 بود ندیده اشفته را او اینقدر حاال تا. کشید بودند شده معمول

 بکند؟ زانیار به توانست می کمکی ،چه

 

... ندارم ؟وقت میزدی رو حرف همین بودی من جای خودت-

 ؟ ها بدمصب ندارین دل شما اخه

 

 

 



  

 

 او برای...داشت ای مردانه بغض چه ، شد تیکه تیکه ایدا قلب

 را همدیگر انها که بود نگذاشته نیروانا مدت اینهمه بود؟یعنی

 نمی را خواهرش هیچوقت بود همین قضیه ببیند؟اگر

 ...بخشید

 

 روانی دارم...افتاد اتفاقی چه شب اون بگه بهم باید کجاس؟-

 ... میشم

 

 و نیروانا حرفهای میان هم هنوز اما کرد بلند را صدایش

 .شد گم صدایش کیان های گری میانجی

 

 ...زانیارم-

 



 بود محال ، بود دیده را ایدا هم او گرفت باال را سرش زانیار

 شود،انگار گم هم جمع ترین شلوغ در او برای صدایش

 ...کرد می گلچین را او صدای تنها گوشش

 

 برداشت،ایدا ایدا سمت به قدمی کوبید، می تندتر ایدا قلب

 یوسفش بود رسیده سر به بود،انتظارش کرده دراز را دستش

 ...بود بازگشته

 

 دست نشد، نرم دیدنش با سختش نزد،نگاه لبخند زانیار اما

 فریاد بود ندیده او از که خشمی با و زد پس را اش شده دراز

 ...کشید فریاد دل ته از.کشید

 

 ؟ کردی ؟چیکارش کجاست بچم-

 



 ؟پاهای گفت می چه... بچه کرد، سقوط قلبش ته از چیزی

 .نداشتند را وزنش تحمل توان دیگر سستش

 

 میگه؟ چی ؟نیروانا میگی چی-چ-

 

 را سابق فشرد،گرمای دستش دو بین را صورتش زانیار

 ... نشد گرم نداشتند،قلبش

 

 گذاشتی؟ کجا رو ام نگاه،بچه منو-

 

 ...زد هق انداخت،مردانه لرزان های طالیی ان به نگاهی گیج

 

 ..المصب بردیش ایدا؟کجا رو بچه بردی کجا-

 



 چهار_صد#

 

  

 

 ؟ کردی ؟چیکارش کجاست بچم-

 

 ؟پاهای گفت می چه... بچه کرد، سقوط قلبش ته از چیزی

 .نداشتند را وزنش تحمل توان دیگر سستش

 

 میگه؟ چی ؟نیروانا میگی چی-چ-

 

 را سابق فشرد،گرمای دستش دو بین را صورتش زانیار

 ... نشد گرم نداشتند،قلبش

 



 گذاشتی؟ کجا رو ام نگاه،بچه منو-

 

 ...زد هق انداخت،مردانه لرزان های طالیی ان به نگاهی گیج

 

 ...المصب بردیش ایدا؟کجا رو بچه بردی کجا-

 

 کند،او تمرکز توانست ،نمی گرفت زانیار از را لرزانش مردمک

 امد؟چطور نمی خاطرش به او از چیزی چرا داشت؟پس بچه

 را خشکش بود؟لبهای کرده فراموش را اش بچه که بود مادری

 جان بی دستانش چسبید،انقدر را زانیار دست مچ و کرد تر

 ... کند ازاد را مچش ای اشاره با توانست می زانیار که بودند

 

 منه؟ ی بچه اون یعنی...من-

 



 بیرون او رمق بی دستان از عصبانیت با را اش مچ زانیار

 نیست زور همه این به نیازی بگوید خواست می کشید،

 سرش پشت دیوار به را سرش.ام داده جان برایت هم همینطور

 حکم کرد می ،حس بود دوخته چشم دهانش به داد،ایدا تکیه

 خشک و سفید های لب ان از است قرار را زندگیش و مرگ

 .بشنود

 

 ؟ ایدا کجاست بچمون-

 

 و خودش ی بچه حتی ،او خورد سر چشمانش از اشکی قطره

 با بود او بود؟شبیه شکلی چه نداشت؟یعنی خاطر به را زانیار

 زانیار چرا اصال خودش های مشکی یا زانیار های عسلی

 گرفت؟ می او از را سراغش

 

 بچمون؟ کجاس کجاست؟زانیار االن-ا-



 

 تکیه دیوار به که سری و انداخت او به امیدی نا نگاه زانیار

 را سرش محکم کوبید،انقدر گاهش تکیه به محکم را بود داده

 هین. برداشته شکاف سرش که داشت حتم ایدا که بود کوبیده

 بود شده دیوانه زانیار اما کشید جلو را خودش و کشید بلندی

 و کشید بلندی ،جیغ کوبید می دیوار به وقفه بی را سرش...

 .خواست کمک

 

 ...بگیر رو جلوش بیا کیان-

 

 نمی زد می که زوری تمام با هم او اما بود راه وسط کیان

 شده سرعتی پر قطار هایش بشود،اشک زانیار مانع توانست

 عجله اش چانه تا گونه مقصد به رسیدن برای که بودند

 درمانده اینقدر را منطقی زانیار که بود کرده چکار.داشتند

 به را او کرد حلقه شوهرش گردن دور را بود؟دستش کرده

 ممکن شود؟خودش؟محال ارام کمی تا داد می قسم کی جان



 کند خرد جانش و او برای ای تره دید می که زانیاری این بود

 ؟ بود عزیزتر او برای چیزی ؟چه

 

 جون اصال -ا...باش اروم داری دوس که هرکی توروخدا،جون-

 ....بچمون

 

 که امد نمی یادش هم را اش بچه اسم حتی که بود تلخ چقدر

 بچه را او توانست می تنها بدهد قسم جانش به را زانیار

 شکسته نگاه بود؟زانیار بود؟بوییده کرده بغل را او بخواند،اصال

 اینقدر را مقتدرش مرد که بود سخت داد،چقدر او به را اش

 به را او که چشمانی ان در توانست نمی.دید می درمانده

 .شود خیره کردند می محکوم دانست نمی که گناهی

 

 زندگیمون با کردی بچه؟چیکار اون داره جون دیگه اصال-

 ...ایدا



 

 راهنمایی برای را شد،نگاهش شل زانیار گردن دور از دستش

 لرزانش های شانه و بود کرده انها به را پشتش اما داد نیروانا به

 بخاطر چیزی که بود سخت چقدر. داد می بدش حال از خبر

 اینکه.چیست دانی نمی که بشی گناهی به متهم و نیاری

 حتی و کند نگایت متهم یک چشم به زندگیت فرد عزیزترین

 ... کنی دفاع خودت از ناشناخته گناه این برابر در چطور ندانی

 

 ...بهم زانیار؟بگو کردم چیکار من...من-

 

 ،ایدا گرفت پیش را بیرون راه و شد بلند جایش از زانیار اما

 لرزانش پای روی کرد سعی و گرفت کنارش دیوار به را دستش

 صدا را اسمش کرد می حس که درماندگی تمام با. شود بلند

 ..زد

 



  نرو... زانیار-

 

 بیاندازد او به نگاهی برنگشت حتی زانیار اما کشید جیغ

 امد نمی ،یادش کند توجهی بی ایدا به که بود نشده ،هیچوقت

 .باشد دیگری چیز دل ته از جانم جز هایش زدن صدا جواب

 

 از زانیار اما رساند را خودش بود کندنی هرجان با حال وسط تا

 نداشت تالش برای رمقی دیگر ایدا و بود زده بیرون در

 شدند همیشه از تر سنگین سرش و رفتند سیاهی چشمانش

 ... نفهمید چیزی دیگر و شنید را نیروانا ،جیغ

 

 �� 

 

  پنج_صد#

 



  

 

 سرم ،به بود پذیرایش اتاق ،سیاهی کرد باز که را چشمانش

 خودش در که سنگی دل تمام با و انداخت نگاهی دستش

 می گیج کمتر کرد،سرش جدا دستش از را ان داشت سراغ

 کار بود شده تزریق ان در که بخشی ارام و تقویتی سرم رفت

 کرد روشن را اتاق چراغ و شد بلند جایش از بود، کرده را خود

 بودند راهش جلوی که وسایلی کمک با و امد پایین تختش ،از

 بلوزش سمت دستش. رساند اتاق قدی ی اینه به را خودش

 نشده ها بخیه رد این ی متوجه داد،چطور باال را ان و رفت

 چیزی که کرده گم را چیزی کرد می حس مدت این بود؟تمام

 اما باشد زانیار باید چیز ان کرد می فکر است خالی درونش

 شد باز ارامی به که اتاق در صدای...  بود اشتباه در سخت

 این تمام که ،خواهری بدهد خواهرش به را نگاهش شد باعث

 نگه تاریکی در چیست دانست نمی که دالیلی به را او مدت

 بودند چه مسخره دالیل ان که نبود مهم برایش بود داشته

 او از را اش بچه وجود نداشت حق نیروانا دانست می ،فقط



 اینه به و گرفت خواهرش نگران نگاه از چشم. کند پنهان

 ،روی نداشت را ایستادن سرپا تحمل این از ،بیشتر دوخت

 ... کرد زمزمه رمق بی و شد ولو اینه روبروی صندلی

 

 ... بیرون برو-

 

 هم خواند می را نامش که هم نیروانا دار بغض صدای حتی

 .بیاید رحم به دلش که نشد باعث

 

 ...ببینمت نمیخوام-

 

 اهمیت ایدا برای ای ذره اما بود شکسته نیروانا بغض

 می دلش افتاد می زانیار ی مردانه های گریه یاد نداشت،وقتی

 هم اش بچه ی قیافه ،حتی بدوزد بهم را زمان و زمین خواست

 کجا اش بچه ،یعنی گرفت دستش میان را بود،سرش ندیده



 سرش پوست در بودند شده بلند نامنظم که هایش بود؟ناخن

 زانیار با ،باید کرد می کاری باید...سوختند می و رفتند می فرو

 سرش اینکه بدون شد بلند در ی تقه صدای باز... زد می حرف

 ...زد جیغ کند جدا دستانش حصار از را

 

 لعنتی؟ ببینمت نمیخوام نگفتم مگه-

 

 مخاطب که بودند کیان بم صدای نیروانا نازک صدای جای به

 . دادند می قرارش

 

 ...ایدا منم-

 

 مدتی که کرد،شکمی جمع شکمش در را سستش پاهای

 بود فهمیده که شد نمی ساعتی حتی بودند، ای بچه پذیرای

 از که ای بچه به ،حس بود گنگ برایش چیز ،همه است مادر



 دلش گاهی زد می ،منگ نداشت و داشت بود زانیار و او وجود

 نبودش و بود چندان هم گاهی و ببیند را بچه ان خواست می

 و گذاشت پایش روی را سرش. کرد نمی فرقی برایش

 توقفی ی دکمه مغزش خواست می دلش. بست را چشمانش

 برهم درهم فکرهای این تمام شر از و فشرد می را ان تا داشت

 ...شد می خالص

 

 بگو رو راستش بهم تو... کیان نگو دروغ بهم دیگه حداقل تو-

 برای که فراریه؟زایناری من از اینقدر زانیار که کردم چیکار...

 ... داداش بگو بهم کجاست؟تو ام داد؟بچه می جون من

 

 کوچک خواهر ی شکسته قامت و نشسته تخت روی کیان

 به بارها گذارند نظر از بود شده مچاله خودش در که را ترش

 که اتفاقاتی جریان در را او زودتر باید که بود گفته نیروانا

 خواهرش تنها به که باعشقی نیروانا اما بگذارند بود افتاده

 نتیجه حاال و بود شده مانع سالمتیش برای نگرانی و داشت



 که ایدایی و نبود که ای بچه و بود ویران که زانیاری بود شده

.... 

 

 و رفت تو فرانسه و ایران بین مدام نیروانا و من که میدونی-

 خبر هاتون اختالف چون و چند از همین ،بخاطر بودیم امد

 ... ندارم

 

 از کرد، نگاه کیان به اینه از کرد بلند را سرش تعجب با ایدا

 سر زانیار و او بود ممکن زد؟محال می حرف اختالفی چه

 ...کنند بحث چیزی

 

 میزنی؟ حرف اختالفی چه از-

 

 . انداخت دیگر پای روی را پایش و اورد باال را دستش کیان

 



 ندارم خبر ماجرا وچون چند از که گفتم نپر،من حرفم وسط-

 نمی این از بیشتر چون گفتم نمی هم داشتم خبر ،راستش

 عوض درکل ولی... بیاریم فشار روانت به و کنیم ریسک تونیم

 کی با ها موقع اون نمیدونم اما بودی جسور همیشه بودی شده

 رو پات اما کی با بچتون با زانیار با خودت با بودی کرده لج

 بودی شده یاغی اصال بودی، گذاشته بودن جسور مرز از فراتر

... 

 

 یاغی که یی ایدا ان خواست نمی انگار داد، تکان را سرش

 ...بیاورد خاطر به کرد می رد را ها قرمز خط تمام و بود شده

 

 ادامه باهاش تونی نمی ازش،اینکه شی جدا میخوای گفتی-

 کردیم کنسل رو هامون برنامه ی همه نیروانا و من... بدی

 بیایم که بمونی منتظر گفتیم بهت... شمال ویالی اومدیم

 توی نمیخوای ام دیگه لحظه یک گفتی می اما دنبالت تهران

 ... بمونی خونه اون



 

 برایش جانش که زایناری از خواست می بود،او شده داغ سرش

 ی کلمه ذهنش در توانست نمی شود؟حتی جدا رفت می در

 ... بخواهد اینکه به برسد چه کند تصور را طالق

 

 سمت نیا برف اون تو ماهه سه ی بچه اون با گفتیم بهت-

 همین برای داره تنفسی مشکل نیکان میدونی تو... شمال

 گوش اما... بیایم تهران فعال تونستیم نمی اونجا بودیم رفته

 که زد زنگ زانیار به نیروانا... هیچکدوممون حرف به نمیدادی

 اجازه ،بدون بود ماموریت خدا ی بنده اون اما بگیره رو جلوت

 که زمانی از ساعتی چند...  افتادی راه و برداشتی رو بچه اش

 می تماس هرچقدر اما بود گذشته افتادی راه گفتی می

 نمی...  داد نمی انتن گوشیت جاده و برف بخاطر گرفتیم

 دیگه تونستم

 

 



 

 

 ... جاده به زدم منم... بمونم ویال توی

 

 حرف چرا ؟ بود شده چه اش بود،بچه افتاده شماره به نفسش

 توانست می کاش کرد؟ای نمی راحت را خیالش ؟چرا نمیزد

 این هیچوقت او بگوید قاطع و دهد تکان محکم را سرش

 به بوران و برف ان در ماهه سه ی بچه با که کند نیم را ریسک

 هایش بازی دیوانه از و شناخت می را خودش اما بزند جاده دل

 ... لرزیدند می دستانش...بود باخبر

 

 ... شد ؟چی داداش بزن حرف دِ-

 

 پر که دید می اینه از را ،چشمانش گرفت باال را سرش کیان

 نکند گریه که اورد می فشار خودش به انگار... بود شده خون



 باقی مقتدر کیان همان و نشکند ایدا چشمان جلوی که

 ...بماند

 

 صورتت و سر.. نبود بچه از خبری ، کردن پیدات جاده توی-

 یا تصادف از اثری هیچ...  بزنی یخ بود نزدیک و بود خونی

 کرده توقف جاده ی گوشه یه فقط... نکردن پیدا درگیری

 ... بودی

 

 ...شد چی بچه-ب-

 

 کرد می فکر شوم روز ان به که بار شد،هر بلند جایش از کیان

 ... شد می تر امید نا و امید نا ایدا از

 

 اما گشت رو جاده اون وجب به وجب ،زانیار نکردن پیداش-

 دیگه وگرنه ایدا باشه زنده که امیدوارم... از حتی خبری



 روز اون کن سعی... کنی زندگی خودت با تونی نمی هیچوقت

 ... کنه کمک بهمون تونه نمی کس هیچ تو جز به بیاد یادت رو

 

 کرد می ،حس زد می تر تند بود،قلبش افتاده شماره به نفسش

 خیره اینه به شود،چشمانش کنده جایش از که است االن

 می رفتند می رژه چشمانش جلوی تاری های نقطه و بود مانده

 به وقتی از ،بارها داده دست او به عصبی ی حمله دانست

 نداشت امیدی بار این اما بود کرده تجربه را ان بود امده هوش

 برایش هم زیاد برگردد،راستش نفسش و شود ارام قلبش که

 تا گرفت دهانش جلوی را پالستیکی پاکت کیان...نبود مهم

 ...بکشد نفس بار چند

 

 باشی قوی باید ،االن نیست وقتش االن باش ایدا،اروم اروم-

 ...آزاد بخاطر...

 



 چکید چشمش ی گوشه از بود؟اشکی ازاد اسمش پس

 جرقه یک از دریغ اما شد می پایین باال خاطرش در اسمش...

 ...بود آزاد اسمش... بیمارش ذهن برای

 

 شش_صد#

 

  

 

 :قبل سال دو

 

 لبش روی محکم دیگر بار را رژش انداخت، اینه در نگاهی ایدا

 اینه در خودش برای ای بوسه و کرد غنچه را ،لبانش کشید

 در زانیار با اصال زیباتر همیشه از بود شده زیبا فرستاد،

 که شد می ماهی دو برد، می سر به اش ممکن حالت زیباترین

 به ماموریت در بیشتر زانیار اینکه با گذشت می نامزدیشان از



 گذراندند می هم با که کوتاهی های زمان همان اما برد می سر

 را چیز همه انقدر زندگیش در هیچوقت. بود دنیایی ایدا برای

 بود قرار دوری روز پنج از بعد امروز.بود نکرده حس عمیق

 برند به مربوط ایونتی. کند همراهی مراسمی در را او زاینار

 مجموعه اصلی مدل دوم بار برای ،که آرمان شال و روسری

 دهد نشان دنیا تمام به را زانیار خواست می دلش. بود شده

 و است زیاد بدهد جواب باید که سوالهایی حجم دانست می

 دوست اما شدند می زندگیش پاپیچ مراسم این از بعد همه

 نکرده اشتباهی کار کند کاری پنهان این از بیشتر نداشت

 .دید نمی بازی موشک قایم برای دلیلی بنابراین

 

 گرفته نظر زیر را او و خورد می را اش قهوه ای گوشه نیروانا

 برایش بود کافی برایش همین بود خوشحال ،خواهرش بود

 در اینکه یا نیست شرکت فالن دار سهام زانیار که نبود مهم

 اما ندارد چندانی ثروت خواهرش خواستگاران بقیه با مقایسه

 مادرش نظر از نبود مهم ثروت یشان خانواده برای هیچوقت

 ... بود خوشحالی زندگی در ثروت بزرگترین



 

 نیروانا؟ شدم چطور-

 

 لبهای به ای ،اشاره داد تکان سری و گذاشت پایین را فنجان

 .انداخت پا روی را پایش و کرد ایدا سرخ

 

 مطمئنی؟ لب رژ اون مورد در-

 

 که رژی شود مطمئن که کشید لبش زیر دستی و برگشت ایدا

 نزده بیرون اش محدوده از بود کشیده لبانش روی سخاوت با

 .باشد

 

 ...که خوبه اره-

 



 روی کشید اش شده طراحی مانتوی به دستی و زد چرخی

 به خواست،دستی می که همانطور بود نشسته خوش تنش

 درست سرجایش شود مطمئن که کشید عجیبش گردنبند

 .زد می قلبش که جای.داد قرار اش سینه روی

 

 عکاسهایی اگه دارم استرس خیلی خدا نمیاد؟وای چرا پس-

 چی؟ بشه ناراحت زانی بپرسن چیزی میان ایونت برای که

 

 زانی را جدی و اخمو همیشه ،زانیار زد خنده زیر پقی نیروانا

 اسم شنیدن هنگام زانیار ی قیافه تصور از کرد می صدا

 ایدای به دادن اخطار برای ناتوانیش و اش شده شکسته

 ...بود نمانده دلش به روده سرکشش

 

 شدی؟ جنی-

 



 ایدا به و گرفت نفسی و کشید شکمش روی را دستش نیروانا

 :گفت بود شده خیره او به تعجب با که

 

 ازش که شناختی با چون. نکنی صدا زانی رو زاینار بهتره-

 ...نمیاد خوشش ابدا که میدونم دارم

 

 پشت و راند گوشش پشت را اش کشیده سشوار موهای ایدا

 و برداشت خواهرش سمت به قدمی ناز با کرد نازک چشمی

 .شود همسطح نیروانا صورت با تا شد خم کمی

 

 ...میاد خوشش بگم من هرچی زانی-

 

 نیروانا که کاشت نیروانا صورت روی چندشی خیس ای بوسه

 به لبی زیر فحش و کرد پاک را اش بوسه جای مشمئز



 می انتقام و اید می بدش چه از دانست داد،می خواهرش

 ...گرفت

 

 عشوه این با ؟ اومده خوشش نکبت تو چی از نمیدونم-

 ...اه خرکیات

 

 🌸🌸 

 

 هفت_صد#

 

  

 

 که برداشت نیروانا سمت به قدمی و کرد جمع را لبانش باز ایدا

 بوسه خواست نمی دلش هیچ داد ترجیح قرار به را فرار نیروانا

 ...خندید می که بود ایدا ،حاال کند تجربه را دیگر تفی ی



 

 بدون است زانیار اینکه خیال به میخورد زنگ اش گوشی

 هنگام هم لحنش ، زد را اتصال ی دکمه اسکرین به توجه

 می تر ناز با و شد می تر ،نازک کرد می تغییر زانیار با صحبت

 ... شد

 

 هنوز؟ نیومدی چرا جونم زانیار سالم-

 

 جایش به نپیچید گوشش در بود منتظرش که صدایی اما

 اعصابش و شد پتکی گوشش در که بود راحله عصبانی صدای

 ...ریخت بهم را

 

 انداختی؟ راه بازیه مسخره چه این-

 



 صحبت طرز چه دیگر این رفت، باال ناخوداگاه ابرویش ایدا

 بود؟ کردن

 

 راحله؟ میگی داری چی-

 

 :پیچید گوشش در راحله عصبانی هوف صدای

 

 رابطه کسی با نباید فیلم این سر و داری داد قرار که میدونی-

 االن جو میدونی خودت... مسئولی تو ایدا ببین ، باشی داشته

 تو دیگه میکنن ازدواج وقتی ها ستاره بیشتر شده چطوری

... میرن یاد از کم کم و میشه کم نیستن،پیشنهادهاشون اوج

 ... میکنی تموم رو ایت حرفه زندگی دستی دستی داری تو

 



 می واقعا اما بود باخبر شرایط از کرد ای غروچه دندان ایدا

 تنها کرده پیشرفتی االن تا اگر کند ثابت خودش به خواست

 !تاهلش وضعیت و چهره نه و بوده خوبش بازی بخاطر

 

 میبری سوال زیر منو ای حرفه زندگی ،داری کن بس همینجا-

 این که نخوردم رو صحنه و تئاتر نکردم،خاک تالش ،اینهمه

 دوست کارهام بخاطر منو تنها میخام من... بشنوم رو حرفها

 که نماهایی طرفدار اون بهتر همون. بازیم باشن،بخاطر داشته

 ... بردارن سرم از دست بخوان شمایلم و شکل بخاطر منو

 

 را قضیه کمی خواست کرده خراب که بود فهمیده راحله

 : گفت تری مالیم لحن با کند ریس و راست

 

 ...فقط من جان ایدا-

 



 ،به بشنود چیزی خواست نمی کرد قطع را گوشی عصبی ایدا

 در سمت به و کشید عمیقی نفس بود شنیده کافی ی اندازه

 مشامش در اشنایی بوی و خورد سختی جسم به که چرخید

 ...پیچید

 

 را ،خودش کرد حلقه گردنش دور را دستش و کرد بلندی پا

 .کرد جا بغلش در ملوسی ی گربه همانند

 

 ؟ کرده عصبانی اینقدر رو ما ایدای که شده چی-

 

 : کرد زمزمه ارام و داد تکان را سرش ایدا

 

 ... کن بغلم-

 



 او و پیچاند اش شرعی همسر باریک کمر دور را دستش زانیار

 ... چرخاند دور یک را

 

 ترسید می زانیار,رفت ریسه خنده از و کشید بلندی جیغ ایدا

 !نباید که کنند خیالی کیان و نیروانا و برود بیرون صدا که

 

 ...رفت ،ابرومون دختر هیش-

 

 زانیار؟ داری استرس-

 

 اصال باشد توجه مرکز اینکه کشید،از کتش به دستی زانیار

 او و بکشد سرک زندگیش در کسی امد،اینکه نمی خوشش

 مربوط ایدا و او جز کسی به که باشد سوالهایی جوابگو بخواهد

 این به نبود پشیمان ای ذره بود کرده را انتخابش اما... نبود

 موهای بوی.ارزید می کرد می حس که درونی عمیق شادی



 مشام به رسیدند می گوشش روی تا که کوتاهش

 داشت؟ خودش کنار را او وقتی بود چه دیگر استرس...کشید

 

 استرس چیزی برای هیچوقت تو با... ندارم استرس عزیزم نه-

 ای؟ اماده ندارم

 

 به خاصی ی عالقه انداخت،هیچ ایدا تیپ به دقیقی نگاه

 می خب اما نداشت بود پوشیده که غریبی عجیب مانتوی

 رژ ان با رقمه هیچ ،اما کند رد سیبیلی زیر را ان توانست

 حاال و بودند تنها هم با که زمانهایی مخصوص فقط که سرخی

 ... ربیاید کنا توانست نمی دید می ایش قلوه لبان روی

 

 مستی بد و پیاله اول حکایت که گفت می او به چطور

 نمی واقعا اما...بود پسندیده را ایدا همینطور که نباشد؟او

 این شود شریک دنیا با را زیبا سرخ های گلبرگ ان توانست

 ...ماند می او مال اختصاصی باید فقط و فقط لبها ان روی رنگ



 

 صورتمه؟ روی چیزی-

 

 ناخوداگاه را دستش کف زانیار برد، دهانش سمت به را دستش

 .گذاشت لبش روی ارام و اورد باال

 

 بازگو کسی برای مرا راز تو سرخ لبهای ی غنچه است من راز-

 نه؟ دیگه دارم که رو حق این!مکن

 

 می اشاره لبش به که ای چانه و بود داده باال که ابروهایی با

 قشنگ رژلبش به را ،اعتراضش بود شده جذاب حسابی کرد

 ... تر قشنگ اما بود کرده ادا

 

 را زانیار ی یقه و انداخت باال ابرویی شیطنت با ایدا

 چروک است ممکن که گذشت ذهنش از ای چسبید،لحظه



 که جسارتی با. نبود مهم چندان انداخت باال ای شانه اما شود

 متری میلی در را ،لبانش کرد بلندی پا داشت سراغ خودش در

 گفت می که ای کلمه هر با کرد زمزمه و داد قرار زانیار لبهایی

 همه کاش ای شد می ایجاد لبهایشان بین انگیزی دل تصادف

 کوتاه ی فاصله عجب و! بودند شیرین اینقدر ها تصادف

 .رسید می نظر به بلند زانیار برای هم با لبهایشان

 

 ...کنی پاک بعد ی دفعه رو رژم اینجوری میدم ترجیح-

 

 ول را اش یقه خنده با و کرد مهمان ای بوسه به را زانیار لبهای

 های خنده و ماند زانیار...گذاشت خودش حال به را او و کرد

 را انها انحصار که سرخی پیچید می گوشش در که دلبری

 ...بود طلبیده
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 ارمان برند ایونت در که ای نفره دو های عکس به نگاهی ایدا

 صدقه قربان دل ،در امدند می بهم انداخت،زیادی بودند گرفته

 ترکیده تقریبا اش نامزدی خبر از مجازی ،فضای رفت زانیار ی

 نوزده از ،ایدا کردند می تجربه را غریبی حس بود،طرفدارانش

 فیلمهایش با ها خیلی بود شده بزرگ نظرشان زیر سالگی

 آن دیگر او که تغییر این پذیرفتن و بودند ساخته خاطره

 اولین در را ای ساله پانزده دختر نقش که سابق ایدای

 نظرات قسمت... بود سخت کمی نیست کرد می بازی سریالش

 قسمت همان را خودشان طرفدارانش که بود گذاشته باز را

 دنبال را کارهایش دیگر که کردند می اعالم کنند،برخی تخلیه

 ی درباره و کردند می خوشبختی ارزوی ها ،برخی کنند نمی



 بقیه با را زانیار خواست نمی دلش خب!کنجکاوی زانیار

 اطالعات شود،همین همسرش بود قرار ،زانیار شود شریک

 .بود کافی

 

 انداخت،االن ساعت به نگاهی و انداخت سرش روی را شالش

 که نذری نیاز مورد وسایل بود قرار بیاید دنبالش زانیار که بود

 دانست نمی.کنند خریداری را پخت می مادرش بود سالها

 تو دل بود سختی ی پروسه حتما اما پزند می چطور را سمنو

 نامزدش عنوان به زانیار اشناهای ی بقیه به که نبود دلش

 امده برایش که شماری بی های پیام به ،نگاهی شود معرفی

 ان از بعد بود بیشتر همه از راحله ،سهم انداخت بودند

 ایدا این البته بودند نکرده صحبتی باهم دیگر لفظی درگیری

 می نادیده را هایش برنامه مدیر های زنگ و پیام که بود

 .گرفت

 



 یاخته به یاخته و زد چنگ را ،کیفش امد که خانه زنگ صدای

 که نیروانا و کیان از سردادند،سرسری را زانیار سرود بدنش ی

 از و کرد باز را ماشین در. کرد خداحافظی خوردند می چای

 ...کشید مشام به را ،بویش شد اویزان زانیار گردن

 

 ...بود تنگت دلم چقدر که وای-

 

 می سرک ماشینش در بیش و کم که هایی نگاه از معذب زانیار

 زد پی در پی و ارام های ضربه ایدا کمر به بار چند کشیدند

 ...بود گرفته اش خنده ایدا.

 

 بگیری رو بچه اروغ میخوای مگه برم هات محبت قربون-

 پشتم؟ تو میزنی اینجوری

 



 ایدا کمربند به رفت، باال تشبیه این از زانیار لبهای ی گوشه

 رعایت به ،وقتی بست را کمربندش مطیع ایدا.کرد اشاره

 اینکه با نداشت شوخی کسی با زانیار رسید می قوانین

 با بود خودش سالمتی برای خب اما کرد می خفگی احساس

 تهدید را زانیار ای حادثه است ممکن محال دانست می اینکه

 ...کند

 

 سمنو بلدی داریم؟تو احتیاج چیزایی ؟چه میریم کجا خب-

 ... دارم هیجان میخواد؟خیلی چیزایی چه

 

 را بود دستش که کاغذی دستمال حرفها این زدن حین در

 ایدا دستهای به نگاهی ،زانیار بود کرده پر پر همه

 دست از را حرکاتش اختیار شد می هیجانی انداخت،وقتی

 کاغذی دستمال پرهای ریختن مانع بتواند اینکه از ،قبل میداد

 کیفش توی از فلشی و تکاند را دستش ایدا شود ماشینش در



 پای کف و صندلی به که هایی دستمال چشمانش با.اورد در

 .کشید اهی کرد دنبال را چسبیدند می ماشین

 

 ...اصال چشات فدای-
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 ...اصال چشات فدای-

 



 بیشتر دلبری محض و نبود کرده که کاری به حواسش اما ایدا

 خارجی زد،اهنگ باال را ضبط کرد،صدای زانیار نثار چشمکی

 . داد می تکان را خودش همزمان و گذاشت را

 

 شونه ،نگاه بیاره حالت سر قشنگ ،باید ها اهنگ اینه اها-

 ...ویبره رو میرن خود به هام؟خود

 

 همیشه داشت دوست نبود،اتفاقا شادی مخالف ابدا زانیار

 نمی که بود این مشکل تنها خب اما باشد ایدا لبان روی لبخند

 باشد همسرش زیبای جوش و جنب شاهد کسی خواست

 غر جانش به هی و کند محدود را ایدا که امد نمی هم دلش.

 شانه روی را دستش شدند تر نزدیک که قرمز چراغ به.بزند

 ...گذاشت شدند می پایین باال هیجان با که ایدا های

 

 مامان خونه برا بخریم وسیله کلی دختر،باید بگیر نفسی-

 ...بده هم رشته اش میخواد



 

 که کرد فکر این شد،به پرت اهنگ از حواسش راحتی همین به

 کردن درست برای چیزهایی چه اینکه مورد در ای ایده هیچ

 رشته اش دانست می ،چرا ندارد است الزم رشته اش و سمنو

 جزییات اگر دانست نمی را سمنو اما خواهد می زیاد حبوبات

 با خب رفت، می زانیار مادر جلوی ابرویش کرد می فراموش را

 چیز هیچ که دارد کفایتی بی عروس چه کرد نمی فکر خودش

 می زندگی تنها بود سال چندین اینکه داند؟با نمی اشپزی از

 درست رو و پشت نیمرو چندتا از کردنش اشپزی هنر اما کرد

 شد نمی هم ستایی خود بر حمل اگر رفت نمی فراتر کردن

 می سفارش بیرون از را کبابش انهم که بپزد بود بلد هم کته

 به را دیگری کاغذی دستمال که رفت می دستش...داد

 دست زیر را دستش زانیار که کند دچار قبلی سرنوشت

 ...گذاشت دنده روی خودش

 



 باید چی دونم نمی دقیق راستش من زانیار اممم میگم-

 ...بخریم

 

 بود دستش زیر ایدا ای پنبه دستان نرمی پرت حواسش زانیار

 :گفت انداخت می جا را دنده که همانطور و

 

 خریدها بقیه ریم می دنبالش راه سر بازار رفته زودتر مادرم-

 ...نباش نگران کنه راهنمایی هست مادرم هم رو

 

 کمی زانیار مادر با شدن روبرو گفت،از لب زیر لرزانی اهان ایدا

 بود ازدواجشان سرسخت مخالف او داشت،چون واهمه

 خواست نمی...بود کرده خوش جا دلش در ای کینه ناخوداگاه

 مسن افراد با کال شود ،عروس مادرشوهر های کلیشه درگیر

 وقتی خدابیامرزش مادرجون بالخره کرد می برقرار رابطه بهتر

 داشت را پنج و شصت شیرین رفتن خدا رحمت به مادرش پدر

 کرده رد را پنج و پنجاه تازه من که گفت می همیشه خب اما



 سر را رحمت ریق سالگی هشتاد سن در که زمانی حتی ام

 ،نمی است ساله پنج و پنجاه که داشت اصرار هم باز کشید

 برقرار ای دوستانه ارتباط زانیار مادر با تواند نمی چرا دانست

 قرار اش اینده شوهر مادر کرد می فکر خودش با ،همیشه کند

 اما کند پر برایش را بود خالی شدت به که مادری جای است

 مرز تا که خواستگاری یاد دید می را خانوم مرضیه که هربار

 و داد تکان را سرش... افتاد می بود رفته پیش خوردن بهم

 ی شانه روی ،سرش داد فاصله بدنش از را ایمنی کمربند کمی

 .بست ای لحظه را وچشمانش گذاشت زانیار پهن
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 داد فاصله بدنش از را ایمنی کمربند کمی و داد تکان را سرش

 لحظه را وچشمانش گذاشت زانیار پهن ی شانه روی ،سرش

 زندگی ی همه اول که بود کرده نصحیت خواهرش...بست ای

 بگیرد صورت خانواده دو بین هایی تنش است ممکن ها

 قول به های ناراحتی این از باید اما بیاید پیش ،دلخوری

 نزدیک روز ان خب هم ایدا... گذشت زنکی خاله نیروانا

 در وقتی تا که بود گفته محترمانه خواهرش به و بوده عادتش

 یکی نیروانا که البته نزند مفت حرف نگرفته قرار ایدا شرایط

 خب اما بود کرده نثارش هم بیشعوری و بود زده اش کله پس

 کرده فوت که بود سالها مادرش و پدر کیان نبود ایدا جای او

 و بودند خودشان نداشت را کسی نیروانا همانند هم او و بودند

 .... خودشان

 

 نبود جا ،اصال نبود انداختن سوزن برای رسیدند،جا که بازار به

 می ،حس دید را زانیار مادر کند،ایدا پارک جای را ماشین که

 زیر. نبود استرسی اصال که ،او رفته باال قلبش ضربان که کرد

 ...داد فحشی خودش به لب



 

 خوبه ؟خودت میکنی اینجوری اخه داره ترسی چه خدا بنده-

 بترسه؟ ازت عروست بعدا

 

 جایی که بود دیده را مادرش گویا هم ،زانیار داد تکان سری

 ای لحظه پشتی های ماشین زد،اما ترمز مادرش نزدیک

 زانیار مادر که شود پیاده خواست ایدا ، دادند نمی امانشان

 پشتی ی راننده مکرر های بوق از کالفه زانیار که بنشیند جلو

 ...شد مانع

 

 ... میشه سوار مادر االن... بشی پیاده نمیخواد حاال بشین-

 

 تمام با و برگشت سمتش به ایدا ، شد سوار سریع زانیار مادر

 هول کرد،اینقدر گرمی احوالپرسی و سالم داشت که استرسی

 ...گوید می چه دانست نمی که بود کرده



 

 ؟ خوبین بخیر، صبحتون جون مادر سالم-

 

 دیگر بخیر گرفت،صبح راه پشتش ی تیره از عرقی

 ی دوازده ساعت دنیا کجای گذشت می دوازده از اخر؟ساعت

 به را سرش محکم خواست می دلش صبح؟ گفتند می را ظهر

 صبح هفت از هی بود نیروانا تقصیر همش... بکوبد داشبورد

 و برخیر قشنگی طلوع چه وای صبحی چه وای گفت می

 که کرد می ،صبح صبح انقدر ، کن اغاز لبخند با را صبحت

 و کرد تبسمی زانیار مادر...بود مانده ذهنش در ناخوداگاه

 :گفت

 

 ...مادرجون بخیر توام ظهر-

 



 هایش شدن هول دار و گیر این کشید،در شالش به دستی ایدا

 عذرخواهی نشستن جلو بابت زانیار مادر از که رفت یادش

 ...کند

 

 انداخت، نگاهی بود نشسته او به پشت که ایدای به مرضیه

 چیزی اما داشت را وخالی خشک عذرخواهی یه انتظار

 دردناکی نبود،اه خیالش عین که هم ،پسرش بود نشنیده

 طالیی چشمان اشکی ،نم بود شده فراموش زود چه کشید

 نازک دل ،شاید کرد تر بودند رسیده ارث پسرش که را رنگش

 می زحمت همه این بود همین داشتن پسر نظرش ،از بود شده

 مانده دنده زیر ایدا دست... ماندی می تنها هم اخر کشیدی

 بود درهم اش انداخت،چهره زانیار مادر به نگاهی اینه بود،از

 .باشد افتاده فشارش که ترسید بود شده سفید هم ،لبانش
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 زانیار مادر به نگاهی اینه بود،از مانده دنده زیر ایدا دست

 ترسید بود شده سفید هم ،لبانش بود درهم اش انداخت،چهره

 ...باشد افتاده فشارش که

 

 مادر و من برای داری نگه جایی یه میشه ،اگر جون زانیار-

 لبهای میکنم حس... بگیری چیزی ای ابمیوه یه جون

 ... شدن خشک خیلی مادرجون

 

 ایدا فشرد، گاز پدال روی را پایش و گفت، ای باشه زانیار

 همیشه داشت زد،عادت افتابگیر در اش چهره به لبخندی

 اینه در و بدهد پایین را گیر افتاب اش چهره کردن چک برای



 شد؟ می قهر؟مگر اینه با و باشی ،بازیگر کند چک را خودش

 زده هیجان پیچید ماشین در که اش عالقه مورد اهنگ

 صدایش در را حسش تمام ناخوداگاه....کوبید بهم را دستش

 زانیار مادر جلوی اینکه کرد فراموش را چیز همه و انداخت

 یه وقت هرچند و بنشیند رنگین و سنگین اینکه است معذب

 نبود اینگونه شخصیتش خب...بزند ژکوندی لبخند زانیار به بار

 ....دهد تغییر را خودش اندی و بیست از بعد توانست نمی

 

 اتاقک در بود شده همگام خواننده با که زیبایش صدای

 پرت جلو از حواسش ای لحظه پیچید،زانیار ماشین کوچک

 مسلط خودش به کرد سعی دوباره اما منحرف الین از و شد

 ...شود

 

 تو روی ی جلوه مه یار؟کدوم داره تو کمر؛نقش و کوه کدوم-

 داره؟

 



 تو ابروی طاق از فریاد؛نشون زند قبله از که ماهی همون

 ...داره

 

 کردی بیرونم خودم شهر از!کردی ،مجنونم نبودم مجنون

 وای...

 

 هنگام پسرش حواس شدن پرت از ترسیده زانیار مادر

 به کوتاه ی لحظه چند تنها اما... کرد استغفاری رانندگی

 توجه شد نمی جدا پسرش از که چشمانی و ایدا محکم صدای

 جرات مادرشوهرش جلوی انها زمان هرچند... بود کرد،زیبا

 برای و بزند اواز زیر برسد چه نداشت پایش کردن دراز

 دیگری تصور همیشه... داد تکان سری... کند دلبری شوهرش

 هیچ رویش پیش دختر ،این داشت ذهن در عروسش از

 هرچیز از بیشتر شاید نداشت،همین تصوراتش به شباهتی

 پذیرفتن برای کمی. بریزد بهم افکارش که شد می باعث دیگر



 کم خیلی که لبخندی نیامد دلش اما بود پیر تازه چیزهای

 ...بزند برهم را بست می نقش پسرش لبان روی

 

 ...میام االن-

 

 ...برگشت مادرشوهرش سمت به شد،ایدا پیاده که زانیار

 

 که میگه ،زانیار دارم دوس رشته اش خیلی من مادرجون-

 نه؟ بپزین هم اش قراره

 

 زانیار سالمتی برای که بگوید خواست داد تکان سری مرضیه

 ایدا دستان به چشمش که کرده نذر خوردنش تیر از بعد

 حلقه انگشت در نباید پس؟مگر بود کجا موروثی افتاد،انگشتر

 باشد؟ اش

 



 پس؟ کجاست انگشتر مادر-

 

 اهان بعد و انداخت مرضیه به نگاهی گنگ ای لحظه ایدا

 زوایای ،بخاطر گفت می را موروثی انگشتر...گفت ای کشیده

 کرد می گیر مختلف جاهای به مدام داشت که زیادی

 میان را دستانش وقتی بارها... زانیار موهای درون مخصوصا...

 را کم هرچند ارامش که بود برده فرو همسرش کوتاه موهای

 بود کرده گیر موهایش در کند هدیه دردناکش های شقیقه به

 در مستقیم توانست ،نمی بود داده خراش را گوشش یا

 سالمتی بخاطر که بگوید و کند نگاه زانیار مادر چشمان

 ،راه ام شده انگشتر ان پوشیدن بیخیال که هست پسرت

 زانیار و خودش بین باید مسائل سری یک.برگزید را دیگری

 ...ماند می

 



 سنگینه...ماشا خیلی نیست اممم،انگشتر راستش جون مادر-

 نصف االن اوردم نمی درش ،اگر میکنه گیر موهام داخل مدام

 ... زندگی اول شد می کچل ام کله

 

 مادر از و چسباند اش مسخره ی بهانه تنگ هم ای خنده

 بود زانیار بخاطر تنها که دانست می گرفت،خدا چشم زانیار

 محال شد می هم طاس وگرنه بود اورده در را انگشتر ان که

 ...کند جدا خودش از را انگشتر که بود ممکن

 

 شوق و شور بزند،با توانست نمی حرفی دیگر زانیار مادر

 این به داشت وابستگی ان به خیلی که را انگشتر ان خاصی

 که بود نشده واقع هم پسندش مورد گویا و بود داده دختر

 برای حتی و بود انداخته ای گوشه را ان ارزش بی جسم مانند

 احتماال بپوشد را انگشتر که بود نشده حاضر هم او به احترام

 الماس انگشتر انتظار حتما و نبوده بازیگر خانوم شان در



 فضای سرد سکوتی و داد بیرون به را نگاهش... داشته نشانی

 ...گرفت بر در را ماشین
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 افراد با بود قرار بود حال سر کرد،حسابی سر را اش روسری

 که شغلی ی واسطه شود،به اشنا زانیار ی خانواده از بیشتری

 هیچ بنابراین ترسید نمی جدید افراد با شدن روبرو از داشت

 و خواند می لب زیر را شعری خودش نداشت،با استرسی



 دعوت هم نیروانا اینکه برود،با پایین که بود زانیار پیام منتظر

 پیدا حضور انجا توانست نمی نیکان واکسن نوبت بخاطر بود

 خانوم مرضیه از حسابی که بود خواسته ایدا ،از کند

 انگشتر اینبار انداخت دستانش به نگاهی.کند عذرخواهی

 به مطمئنی نگاه بود انداخته اش حلقه انگشت به را موروثی

 می جمع همیشه از بیشتر را حواسش باید امروز.انداخت اینه

 و سکوت یاد وقتی هم نیافتد،هنوز ناخوشایندی اتفاق که کرد

 طمع افتاد می انگشتر ندیدن هنگام خانوم مرضیه های اخم

 بود کرده سعی هرچقدر روز ان. پیچید می دهانش در تلخی

 نشده موفق کند توجیه را انگشتر نبود و بیاورد در دلش از که

 ...کرد می تر خراب و خراب را کار هی و بود

 

 ... نیاری در بازی خنگ ،بهتره ایدا جدیده روز یه امروز-

 



 را چتش ی صحفه شوق شد،با بلند رسانش پیام دینگ صدای

 و تصادفش های صحنه و ماسید لبش روی لبخند ،اما کرد باز

 .گرفتند جان ذهنش در پرتگاه ی لبه به شدن نزدیک

 

 هم دیگه کسی ی واسه نمیذارم نیستی من برای که حاال-

 ...چون ببر لذت روزهات این از. باشی

 

 باال هایش شانه ناخوداگاه پیامکش هشدار صدای با

 اش گوشی.است منتظر پایین که بود زانیار پیامک پرید،اینبار

 پیامک ان از را ذهنش کرد سعی و انداخت کیفش توی را

 بهم صبحی اول همین را زانیار روان کند،نمیخواست منحرف

 با را بود گرفته زانیار مادر برای که زیبایی کادوی... بریزد

 تابلو اخر در و بودند گشته نیروانا با برداشت،کلی احتیاط

 انتخاب را بود شده مزین قران های ایه به که زیبایی فرش

 دم تا را او که زد صدا را کیان بنابراین بود سنگین کمی.کردند

 ...کند همراهی در



 

 میای؟ لحظه یه ،داداش داداش-

 

 بینی روی را دستش الود خواب صورت و هم در موهای با کیان

 . گذاشت اش

 

 ... خوابوندیم رو نیکان بدبختی با جادو وره وره یواش-

 

 به بعد و ایدا به تیزی نگاه کرد،کیان اشاره فرش تابلو به ایدا

 ...انداخت فرش تابلو

 

 فکر دادم شوهرت چی برای... سیاه غالم بابات بابا،نوکر برو-

 ...میاد خوابم من کمک، بیاد شوهرت کردی؟بگو

 



 رفت می خوابش اتاق سمت به که کیانی به سینه به دست ایدا

 .کرد نگاه

 

 بودم اضافه اینقدر داداش؟یعنی نداری دوس منو دیگه یعنی-

 داداشی؟ بودم کرده چیکارت من ؟مگه

 

 نمی کرد می کاری هر انداخت،کیان راه الکی فین فین

 می که این بگذرد،با شکسته ظاهر به صدای این از توانست

 می گوشزد او به نیروانا بار هر و است قابلی بازیگر ایدا دانست

 . امد نمی دلش اما ندهد سواری او به اینقدر که کرد

 

 .شد مخملی گوشهام بچه،باشه ذاتت اون به تف-

 

 ...داد کیان به را تابلو و کرد ای خنده ایدا

 



 ... داداشی عاشقتم-

 

 :توپید و رفت او به ای غره چشم کیان

 

 پیشونی ؟کجای نگرفتین کمک چرا محترم همسر از...زهرمار-

 ؟ حمال نوشته من
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 ...داد کیان به را تابلو و کرد ای خنده ایدا



 

 ... داداشی عاشقتم-

 

 :توپید و رفت او به ای غره چشم کیان

 

 پیشونی ؟کجای نگرفتین کمک چرا محترم همسر از...زهرمار-

 ؟ حمال نوشته من

 

 توجهی کیان غرهای غر چرخاند،به کاسه در را چشمانش ایدا

 .نکرد

 

 بود،دیشب خسته داداش،خب دیگه نیار در بازی باجناق-

 .... بوده ماموریت

 



 او دیدن با زانیار و کرد باز را در بودند،کیان رسیده در دم به

 چشمانش از کردند،خستگی گرمی علیک و سالم و امد پایین

 خداحافظی و رفت اش صدقه قربان دل در ایدا بارید می

 او به را خودش زودتر خواست می فقط... کرد کیان با سرسری

 ...رفت می هایش خستگی برای ،دلش برساند

 

 گذشته پل از ،خرش خندید بود شده مسخ که ایدا به کیان

 سمت به و بست را حیاط چند؟در کیلویی داداش دیگر بود

 ...بود شاد کوچکش خواهر خوشحالی از برداشت گام عمارت

 

 لمس را لطیفش ی گونه و کشید ایدا ی چانه به دستی زانیار

 ...بشین یعنی که کرد اشاره ماشین کرد،به

 

 کنی؟ استراحت یکم فرمون؟تو پشت بشینم من میخوای-

 



 از جالبی چندان ی رفت،خاطره باال زانیار لبهای ی گوشه

 و داد تکان سری.نداشت ای دنده ماشین پشت ایدا نشستن

 ...کرد باز همسرش برای را در

 

 قول...ها باقالی قاطی نریم که میکنم جمع رو حواسم بخدا-

 ...،قول

 حتی بدون که بود قادر دختر کرد،این بلندی ی خنده زانیار

 و بشورد خود با را هایش خستگی تمام تالش ای ذره

 ایدا اویزان ی لوچه و لب به نگاهی و نشست فرمان پشت.ببرد

 ...انداخت

 

 ایدا؟ شد چی-

 

 زده بیرون اش روسری زیر از که کوتاهی موهای به را دستش

 ...فرستاد تو را انها و کشید بودند



 

 نه؟ مگه نداری اعتماد من رانندگی به تو-

 

 روی جدیدشان عادت طبق را ایدا زد،دست را استارت زانیار

 .انداخت جا را ان و گذاشت دنده

 

 اعتماد تواناییت به خانومم،من منی شوماخر مایکل که شما-

 انجام نحو بهترین به رو کنی اراده که کاری هر میدونم دارم

 ...اشپزی از غیر به البته میدی

 

 ،زانیار کرد نثارش بدجنسی و کوبید پایش روی محکم ایدا

 .پیچاند را فرمان و خندید

 

 خودت ماشین ،مثل ندارم اعتماد لگن این به من ،منتها بله-

 نازش باید داره خاص قلق یه این... باشه سرحال که نیستش



 افریده فقط نیستی کشیدن ناز اهل اصال که توام... بکشی رو

 ...خانومم بخرم رو نازت من شدی

 

 اما گفت می پیامک ان راجب زانیار به ،باید زد لبخندی ایدا

 نمی که حاال خواست ،نمی بود خسته امد،همسرش نمی دلش

 اش خسته های شانه روی هم باری بکاهد خستگیش از تواند

 ...بگذارد

 

 گرفت می انجا از خوبی رسیدند،حس زانیار قدیمی ی خانه به

 او به را گرمی زد،حس می موج ان در خاص صمیمت یک

 خشک و زده یخ قبلیش اپارتمانهای مثل کرد می منتقل

 در دم و انداخت را کلید شد،زانیار اویزان زانیار دست از.نبود

 :انداخت باال ابروی ایدا...ایستاد

 

 نمیای؟ مگه خودت-



 

 رو کارها بدم تحویل باید گزارشه سری یه اداره برم باید-

 میام حتما ،ولی بکشه طول شب تا احتماال کنم وریس راست

 ...بزنن هم باشن مردا باید میشه سفت یکم سمنو شب چون

 

 حال در زیادی های انداخت،خانوم خانه داخل به نگاهی ایدا

 گرفت فرا را وجودش تمام اضطراب ای لحظه بودند امد و رفت

 ...زد زورکی لبخند.نیافتد ابروهایش میان ای گره کرد ،سعی

 

 خب؟ باش خودت مراقب خیلی-

 

 ...گذاشت ایدا دست کنار را فرش تابلو و زد لبخندی زانیار
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 ...گذاشت ایدا دست کنار را فرش تابلو و زد لبخندی زانیار

 

 میاد خوشش که میدونم اما مامان واسه خریدی چی نمیدونم-

 .عزیزم ممنونم...

 

 ی کوچه از ماشین که وقتی تا ایدا و نشست فرمان پشت

 را کوچکی دخترک حس... نگرفت ان از چشم نگذشت باریک

 ، کرده ول را را دستش شلوغی خیابان وسط پدرش که داشت

 روی نداشت،بارها استرس اصال حیاط شلوغی دیدن از قبل تا

 این گویا اما بود شده روبرو کثیری جمعیت با تئاتر ی صحنه

 عجیبی حس یک.داشت فرق دیگر انهای با برایش مراسم



 کردن ثابت به ای عالقه هیچ ها میخورد،قبال ول درونش

 دهد نشان خودی که داشت دوست اینجا اما نداشت خودش

 زانیار ی برازنده خیلی مثال که کند سربلند را زانیار ،مادر

 لیز سرش روی هی که روسری و کشید ای کالفه پوف.است

 روی ودرشت ریز نگاه...کرد باز را در. کشید جلوتر میخورد

 .کاشت لبانش روی شد،لبخندی ثابت هیکلش

 

 ...بخیر صبحتون...همگی به سالم-

 

 را جوابش نفر ،چندین کردند می نگاهش تعجب با ای عده

 ...کرد بلند را تابلو و دید را دادند،مرضیه

 

 ...نداره رو شما ،قابل باشه قبول مادرجون،نذرتون سالم-

 



 بود شده بلند که صبح کرد،از اش جمله چاشنی هم لبخندی

 برای عمرش به بود، کرده تکرار خودش با را جمله این بارها

 حالش به ،خوش بود نکشیده زحمت اینقدر دیالوگی هیچ

 ...نزده گند قبلی سری مثل که بود شده

 

 ؟ کشیدی چرا زحمت... اومدی ،خوش عزیزم سالم-

 

 رسید می زانیار مادر ،به داد تکان سری و زد لبخندی ایدا

 ی گوشه از...کند زبانی بلبل توانست نمی و شد می قفل فکش

 نمی و کشید می خجالت رویش دید،از را حدیث چشمش

 اما بود نکرده خالفی ،کار داشت بالتکلیفی حس یک کشید

 نمی دقیق البته. کند عذرخواهی او از باید کرد می حس

 باشد قاپیده او از را شوهرش که نبود ؟اینطور چه برای دانست

 خطا را کار جای یک کرد می حس خب ولی نامزدش حتی یا

 ...کرده

 



 خواست می کردند،ایدا احوالپرسی و سالم عادی خیلی هم با

 هم سمتش به ایدا اگر که بود گرفته دور انقدر اما ببوسد را او

 به داد ترجیح رسید می هایش گونه به زحمت به دوید می

 او جای ایدا اگر کرد می درکش...کند اکتفا دادن دست همان

 رقیبش طرف به دوستی ی نشانه به که دستی همان که بود

 می طرف صورت توی کرد می گرگی کف را کرد می دراز

 ...بود کرده خانومی هم خیلی حدیث نظرش از کوباند
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 های فامیل بین بوسید،در را حدیث مادر روی و رفت داخل

 ای کشیده زحمت زن داشت دوست همه از بیشتر را او زانیار

 نمی رویش به هم باز اما بود دلخور ایدا دست از اینکه با بود

 . اورد

 

 روی را بودند خانه پذیرایی در که جوانی دختران کنجکاو نگاه

 اتاق سمت به و زد همه به لبخندی ، کرد می حس خودش

 ...کند عوض را لباسش که رفت زانیار

 

 اش دوره حاال بودند اش خیره دور از کنجکاوی با که دخترانی

 ایدا انگار پرسید می چیزی مورد در کسی بودند،هر کرده را

 دور ی فاصله همان از بود ایران سینمای رسمی ی نماینده

 از و داشت هم روی بر که دختری... داشت دوستشان بیشتر

 . داد گردنش به قری بود تر زبان و سر خوش بقیه

 



 قیافه نه ،یارو بازی پارتی همه شده ایران سینمای که االن-

 ها خیلی که صورتی در...استار سوپر شده چیزی نه داره

 ...که هستن

 

 ...شود تاثیرگذارتر گوهربارش سخنان که کرد مکثی

 

 نقش یه ندارن پارتی خب اما ترن خوشگل اونا از خیلی-

 ...بیافته بهشون خوب

 

 دانست نمی ،دقیق است خودش به منظورش که بود مشخص

 با توانست می خب اما زد می حرف بازیگر کدام راجب

 فوق زیبایی نبود او به ای کنایه ها حرف این بگوید اطمینان

 که بودند متعقد صنف افراد بیشتر خب اما نداشت ای العاده

 ویژگی ترین جذاب بارد می چشمانش از که شیطنتی

 هم او به ای کنایه توانست می دختر حرفهای البته.اوست

 ... نداشت خبر اش سلیقه از ایدا باشد



 

 قیافه به که دیگه؟بازیگری بودی جون،سیمین سیمین-

 نه اما باشه تاثیرگذار خیلی تونه می قیافه چرا...عزیزم نیست

 خیلی های گریم باید بازیگرها گاها... ای حرفه سینمای واسه

 هم زشت بعضا رو ها اون که بشه پیاده صورتشون روی سختی

 ...نیستش زشت انسانی هیچ من نظر به البته... میکنه

 

 و زانیار با برخوردش و افتاد اسماعیلی فیلم ابتدایی گریم یاد

 ...پوشاند را صورتش لبخندی

 

 نیامده خوش مذاقش به ایدا حرفهای هیچ گویا که سیمین

 :گفت خنده با و شد بلند جایش از بودند

 

 ...نداره کاری که کردن حفظ دیالوگ چندتا جون ایدا واه-

 



 تمام که زحمتهایی با که چرا بود برنخورده او ،به زد لبخندی

 چیزی ان بازیگری بود فهمیده بود شده متحمل سالها این

 نطق نداشت افتاده،حوصله جا دختر این ذهن در که نیست

 جاهای داشت دوست را اش ،انرژی بکند کارش راجب تعصبی

 ...کند مصرف بهتری

 

 ،زیر شد مطمئن سیمین رفتن از اینکه از بعد دخترا از یکی

 .کرد پچ پچ لب

 

 ،هی سرگرد جناب نخ تو بود رفته مدت یه سیمین این بابا-

 نمیداد بهش اهمیتی سرگرد جنناب اما رفتن می اومدن می

 ...نگیر ازش

 

 چقدر خودش برای بود دلبری انداخت،زانیار باال ابروی ایدا

 حدس ایدا که خانومی ،کنار دانست نمی ایدا داشت خاطرخواه



 چایی سینی و شد بلند زن که بود نشسته باشد مادرش زد می

 .گرفت را بود خانوم مرضیه دست که

 

 نمیگذاشتیم که زمانی ،گذشت جون مرضیه من بده-

 ...بزنن سفید سیاه به دست بزرگترهامون

 

 با حرفش منظور که بود ،مطمئن انداخت ایدا به ای خیره نگاه

 به حاال تا خودش زنانه،دختر بازیهای این از اوست،امان

 برم باید که زد می ذوقش توی میکرد چکار بود گرفته حرفش

 ؟ شد نمی تکبر به متهم ایا کمک

 

 🐥🐥 

 

 شانزده_صد#

 



  

 

 می حداقل رفت،انجا اشپزخانه سمت به و شد بلند جایش از

 انداختن سوزن جای دهد،اشپزخانه انجام کاری یه توانست

 خانوم مرضیه سمت به ،ارام بود کاری مشغول هرکسی نبود،

 :پرسید من من با و رفت

 

 مادرجون؟ بدم انجام من هست کاری-

 

 اشپزخانه به سرسری نگاه که بود شلوغ سرش انقدر مرضیه

 کردن خورد حال در تنها و یکه که دید را حدیث و انداخت

 اش تزیین برای را پیاز همه ان رسید نمی ،تنهایی بود ها پیاز

 .کرد اشاره سمت ان به.کند خورد رشته

 

 ...جون مادر کن حدیث کمک-



 

 نهایت دوخت،بی چشم بودند منتظرش که پیازی انهمه به ایدا

 اشپزخانه در نیروانا که زمانی بود،حتی حساس پیاز بوی به

 می سرازیر اشکهایش بود اتاقش در که او کند می پوست پیاز

 می شانس اگر...رفت پیازها سمت به و زد جانی بی لبخند...شد

 می همه باز کرد نمی قلم چاقو با را خودش دست و اورد

 می باد بر ابرویش و نکنده پوست پیاز عمرش در فهمیدند

 بیخودی تنبل عروس چه گفتند می زد می باز سر هم رفت،اگر

 ... لعنتی بود باخت سر دو بازی.امده گیرشان

 

 ...کجایی زانی-

 

 کوچکی ی پایه چهار روی و رفت حدیث سمت به سالنه سالنه

 اولی.برداشت را چاقو و زد نشست،لبخندی بود او روبروی که

 کرد مشت را دستش خوشحالی با گرفت پوست دقت با که را

 دقیقه پنج که ایدا به تعجب با حدیث...برده چیزی جامی انگار



 پیاز ششمین خودش...کرد نگاه بود ریز پیاز ان درگیر بود ای

 ...بود کرده خورد هم را

 

 حدیث؟ نمیاد اشک چشمام از دیدی-

 

 تندتر دستش برداشت،حاال دیگری کرد،پیاز بلندی ی خنده

 چشمانش ،سوزش بود کرده چشم را خودش انگار اما بود شده

 نمی اما کند نگاه حدیث به پیازها جای به کرد شد،سعی شروع

 را دستش باری چند چاقو و کند نگینی را انها درست توانست

 انداخت پایین را چشمانش اجباری...بود داده سطحی خراش

 فینش فین و ریخت می اشک وضوح به پیازش پنجمین ،سر

 ریلکس خیلی چطور حدیث که کرد می تعجب...بود افتاده راه

 الش و اش را ها پیاز همه تند و تند هی و میزد رکورد ثانیه در

 .ریخت نمی هم اشک قطره یک و کرد می

 



 ها بشه عادتت بکن پوست پیاز بیا گفت می بهم نیروانا هی-

 ...رفتم می در زیرش از ،هی

 

 را سفید پیازهای عمال است، شدن کور حال در کرد می حس

 به ،دلش نیاورد طاقت دیگر کرد،حدیث می گریه و دید می تار

 هم انطور.شد می تلف داشت خدا ی بنده بود سوخته ایدا حال

 ...اورد می درد به را ای بیننده هر دل ریخت می اشک ایدا که

 

 ...اذیته خیلی ایدا خاله-

 

 که کشید چشمش به را اش پیازی دستان و کرد هول ایدا

 روی مرضیه بودند شده ببینده همه حاال شد بدتر اوضاع

 کرده پف چشمانش و بود شده قرمز ایدا زد،صورت صورتش

 عروسش عمد از او که کنند فکر ها مهمان ترسید می... بودند

 داد؟ می چه را زانیار جواب اصال. گمارده کار این به را



 

 دست به بزن اب یه برو دیگه نمیخواد عزیزم ،بیا مادر برو بیا-

 ...صورتت و

 

 و شنید می را باشند ارام کردند می سعی که هایی زمزمه ایدا

 به لعنت امد نمی بر کاری هیچ پس از شد می بیشتر بغضش

 ...او

 

 ... دیگه میشه همین گرفتن بازیگر عروس-

 

 میشنوه هیش-

 

 کورمال کورمال و برخاست جایش از حدیث کمک با ایدا

 صورتش به سرد اب که ،کمی رساند دستشویی به را خودش

 ...شد کاسته هم چشمانش سوزش از ریخت



 

 . کرد نگاهی بودند قوری بابا که چشمانش به

 

 جا حالشون بخونی براشون دهن یه نکردی حداقل-

 ...دیگه ای عرضه بی هعییی...بیاد

 

 از و ریخت اینه روی تصویرش روی اب مشتی حرص با

 می پا و دست توی همش شب تا ،دیگر رفت بیرون دستشویی

 بودند فهمیده گویا سپردند نمی او به هم انچنانی کار و پلکید

. ندارد اشپرخانه و اشپزی ی حیطه در گفتن برای حرفی که

 لیز سرش از روسری که انقدر... زد می هم را سمنو گاهی

 ...بود انداخته ای گوشه بیخیال را ان که بود خوورده

 

 ناجور ی وصله داشت، غریبی بود،حس نشسته ای گوشه ارام

 یا شد نمی بخورد بُر انها با که کرد می کاری هر و بود جمع



 را ان پایین و کشید کوتاهش موهای به ،دستی خواستند نمی

 زانیار امدن ی متوجه که بود نشسته پنجره داد،نزدیک تابی

 که را زنگ صدای برود، استقبالش به و شود دلش اشنای تنها

 شد بلند جایش از ها خانوم جوش و جنب به توجه بی شنید

 محجوب... یاا صدای بود گشوده زودتر را در ،شخصی

 شتافت زانیار سمت به و کرد پا را ،دمپایی امد می همسرش

 همسرش اغوش در را خودش. نیست تنها او اینکه از ،غافل

 عقب قدمی شد مجبور زانیار که طوری به انداخت

 محبت باید که بودند متعقد جمع ان که نبود مهم برایش...برود

 تنها لحظه ان بود ایدا او. بماند خفا در شوهر و زن بین های

 ...بود بودن همسرش اغوش در بود مهم برایش که چیزی

 

... یا ،که بود شده پنهان متعجب زانیار ی سینه میان سرش

 .شنید را دیگر مردهای

 

 :غرید لب زیر زانیار



 

 ایدا؟ پس کو روسریت-
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 ایدا؟ پس کو روسریت-

 

 بود شده هول که بس بود؟از کرده چه ، شد بلند ایدا نهاد از اه

 را او کمی زانیار.نیست سرش چیزی که بود کرده فراموش پاک

 سینه در سرش و بودند گرفته فاصله جمع از تقریبا برد جلوتر



 در که طنابی به را دستش زانیار. بود پنهان همسرش فراخ ی

 روی احتیاط محض مادرش که چادری و گرفت بود وصل حیاط

 که کرد اشاره سر با و انداخت ایدا سر روی گذاشت می بند

 طرف زانیار دلخور نگاه طرف یک ها نگاه ی همه.برود داخل

 به که کوتاه ی پله تا چند.کشید می خط قلبش روی دیگر

 قضاوت های نگاه زیر رفت باال دو با را رسید می ساختمان

 ...بود شدن اب حال در گرشان

 

 را اش روسری و انداخت ای گوشه را رفت،چادر که داخل

 زمین روی و برگزید را ای گوشه هم انداخت،باز سرش

 چندانی میل هم انداختند را شام ی سفره وقتی نشست،حتی

 و کند قهر ها بچه مثل خواست نمی اما برود جلو که نداشت

 از بیشتر قاشقی چند و رفت جلو.بکشند را نازش بماند منتظر

 کنند تمام را غذایشان همه که شد نرفت،منتظر پایین گلویش

 ساخته او از که کاری کند،حداقل کمک سفره کردن جمع به تا

 . بود کوزه کاسه چندتا کردن جمع همین بود



 

 به نرسونم سالم هم رو اینا میترسم شانسمه روز امروز نیس-

 ...اشپزخونه

 

 سمتش به تعجب با کرد می کمک دستش کنار دختری

 :پرسید و برگشت

 

 جون؟ ایدا گفتین چیزی-

 

 سیمین مادر دانست ،نمی داد تکان سری و زد لبخندی ایدا

 زانیار که بود او رود؟تقصیر می غره چشم او به مدام چرا

 کنترل که است االن کرد می بود؟حس نگرفته را دخترش

 کانتر روی را ها بشقاب چندبار... بدهد دست از را اعصابش

 چندان نه نگاه سنگینی هم باز که برگشت باز و گذاشت

 .برگشت سمتش به کرد حس را اش دوستانه



 

 خانوم؟ کرده جلب رو توجهتون صورتم توی چیزی-

 

 و برگرداند را رویش و کرد جمع را خودش کمی سیمین مادر

 سمت به و کرد جمع را ها بشقاب گفت، چیزی لب زیر

 جای متوجه که بود شده تمام کارشان برد،تقریبا اشپزخانه

 نبودش و بود چرا دانست نمی ،دقیقا شد سیمین مادر خالی

 چربش دستهای به نگاهی...بود شده مهم برایش لحظه ان

 سیمین مادر بلند صدای که رفت اشپزخانه سمت ،به انداخت

 گوش شنید،اهل بود داده قرار خطاب را مادرشوهرش گویا که

 که کرد می احساس نبود،اما بقیه کار در فضولی و ایستادن

 به و کشید بیرون را اش گوشی.است خودش سخن موضوع

 کامل اشراف داخل به که طوری به اشپزخانه نزدیک دیوار

 داخل ی عکسها مشغول را خودش. داد تکیه باشد داشته

 داخل که بود حرفهایی جمع حواسش تمام اما کرد اش گوشی

 . شد می بدل و رد اشپزخانه



 

 ...برسه دادت به خدا جون مرضیه-

 

 را سیمین مادر حرف علت که شوهرش مادر ی شوکه صدای

 .رسید گوشش به پرسید می

 

 شده؟ صغری؟چیزی چرا-

 

 می کجا به بحث این اخر که دانست نمی و دانست می ایدا

 و کند ترک را انجا خواست می دلش طرف یک ،از رسد

 دانست می اینکه ،با داشت خودازاری گویا اما راحت را خودش

 اما بشنود خودش مورد در ناخوشایندی چیزهاس است قرار

 ،نگاهی داد می ادامه جاسوسیش به و بود گرفته سنگر انجا باز

 کار مشغول کدام هر که پذیرایی در حاضر های خانوم به



 می صدایش کدامشان یک کاش ای انداخت، بودند خودشان

 ...اما کردند

 

 گیرت عروسی اینجور هم اخر کن بزرگ پسر بشین همه این-

 ...بیاد

 

 کرد؟چرا نمی دفاع ایدا از بود،چرا کرده سکوت زانیار مادر

 به که دارد مشکلی چه من عروس مگر که پرسید نمی حداقل

 ببافی؟ بهم یاوه اینگونه راجبش میدی اجازه خودت

 

 شده شیر گفتنی قولی به مرضیه سکوت از که سیمین مادر

 ...کرد ایدا از بدگویی به شروع بیشتری تاب و اب با بود

 

 را خود این از بیشتر او و کردند می یاریش ایدا پاهای کاش ای

 بود؟از کجا زانیار اصال...داد نمی ازار جمالت این شنیدن با



 بود شده حاضر ها نامحرم جمع در روسری بی انطور وقتی

 مردها از ای عده با گویا نداشت را او با رویارویی جرات دیگر

 قسمت دست تنگ های محله در را ها اش که بودند رفته

 .کنند

 

 کسر همه اینها ،خب حیاط وسط پرید حجاب بی همینطور-

 ...تعصبیه چقدر میدونیم همه که زانیار اقا برا شان

 

 زانیار که بود کرده خیال بریزد،او اشک نداشت دوست ایدا

 بود نکرده را الزم دقت حجابش به همین بخاطر و تنهاست

 سر پشت است قرار دانست می ،چه بود نبوییده که را ،مشتش

 ...شوند خانه وارد کلفت گردن نفر چند همسرش

 

 ...زد را اخر تیر و کشید سوزناکی اصطالح به اه صغری

 



 مادر پدر شنیدم بیچاره،اخه نیست خودشم تقصیر البته-

 مادر که دختری معلومه نبوده،خب سرش باال حسابی درست

 ...اد می در اب از اینجوری نباشه سرش رو

 

 جلوی را گرفت،دستش انداختند،اَلو قلبش به کبریتی انگاری

 قدم بود گذاشته را کیفش که جایی سمت به و گرفت دهانش

 صبر اگر که بشنود را زانیار مادر جواب که نکرد صبر.کرد تند

 .گرفتند می دیگری رنگ برایش چیزها خیلی شاید کرد می
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 و سرد ها صغری های گویی یاوه با االن که چایی سینی مرضیه

 از هم گذاشت،خودش کابینت روی را بودند افتاده دهان از

 تیره بر شرم عرق بود شده حیاط وارد حجاب بدون ایدا اینکه

 دختری سر پشت داشت معصیت اما بود شده جاری پشتش ی

 .ها کردن غیبت اینچنین یسیر هم و بود یتیم هم که

 

 توی داره صغری،گناه کرده اشتباهی یه بوده جوون اون-

 قهرش خانوم.میکنی رو یتیم ی بچه غیبت خانوم نذر مجلس

 ...میگیره

 

 فرار انجا از خواست می بود،فقط زده بغل زیر را کیفش ایدا

 پیش را فقیدش مادر پدر پای زن ان نمیکرد کند،فکر

 مانده ذهنش در انها از گنگی تصویر تنها که مادری بکشد،پدر

 همینطور توانست گرفت،نمی پیش را بام پشت راه...بود

 می انجا بیشتر ای لحظه اگر ولی کند ترک را مجلس یکهویی

 ...شد می خفه شک بی ماند



 

 و بود قفل توی کلید ،خداروشکر رفت ور بام پشت در با کمی

 توی که وسایلی و داد تکیه در کند،پشت باز را در توانست

 را انها خداروشکر.کرد خالی زمین روی حرص با را بود کیفش

 اتش و کشید بیرون پاکت از نخی...بود اورده همراهش

 که انگاری فرستاد می هایش ریه داخل حرص با را زد،دودش

 شد می عصبی خیلی ،وقتی بود کرده لج هم خودش بدن با

 جسم ان به که محکمی های ،پک کند گریه توانست نمی

 ...بیافتد سرفه به شدند سبب زد می سفید باریک

 

 پدر بدن و تن امشب زن ان دانست بود؟می کجا زانیار االن

 بود کرده چکار انداخته؟مگر لرزه به سرد خاک زیر را مادرش

 پدر تربیت به بلکه خودش به تنها نه که بود این مستحق که

 که بود ناراحت زانیار مادر دست از. کنند توهین هم مادرش

 درک به من عروس بگوید زن ان به بود نکرده باز دهان حتی

 می کرد ای غروچه دندان...نکن رو مسلمون یه غیبت حداقل



 را زانیار مادر خواست ،می دهد فرصت خودشان به خواست

 هم ایدا..بود نخواسته او اما بداند خودش مرحوم مادر جای

 که انتقادی زیاد اش حرفه در ایدا... نداشت اصراری دیگر

 از را ،انها بود باال تحملش بود شنیده بود نهفته ان در توهین

 به هیچگاه اما کرد می در دیگر گوش از و میشنید گوش یک

 به را مادرش پدر اسم حتی که بود نداده اجازه احدی هیچ

 ...بدانند رفتارش عامل را انها که برسد چه بیاورند زبان

 

 ببینه دستت رو سیگار این بیاد زانیار ایدا،االن تنهایی هم باز-

 ... میشی ترم تنها

 

 دینگ ،صدای کرد له پایش زیر را سیگار و زد را پک اخرین

 ...شد بلند رسانش پیام

 

 نحس ی شماره همان از اورد،باز باال را گوشی حس بی

 هم االن و بود کشیده گند به صبحش اول پیام با را بود،روزش



 خودی به هم او پیام بدون شبش زد بود،پوزخندی شبش نوبت

 ...بود شده خراب خود

 

 خودت خون توی وقتی...بیاد بهت خیلی قرمز میکنم فکر-

 ...میزنی غلط
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 خودت خون توی وقتی...بیاد بهت خیلی قرمز میکنم فکر-

 ...میزنی غلط

 



 تری هیزم چه بزند،مگر بیرون حدقه از بود نزدیک چشمانش

 و خط برایش رحمانه بی اینچنین که بود فروخته ادم این به

 شده حس بی استرس شدت از که دستانی کشید؟با می نشان

 کردن پنهان با که انگار چپاند، کیفش درون را گوشی بود

 برای همیشه که اسپری... شد می ناپدید هم پیام ان گوشی

 خالی خودش روی را میبرد کار به سیگارش بوی کردن محو

 نفس شود،چندین مسلط خودش به کمی کرد سعی کرد،

 ...کشید عمیق

 

 ...بیاد سرت بالیی نمیذاره نترس،زانیار ایدا نیس چیزی-

 

 نمی اینبار کشید،اما پر سمتش به دلش زانیار یاداوری با

 قدم پیش او باید همیشه ،چرا بردارد را قدم اولین خواست

 میشد؟

 



 ،کیفش نشست نداشت دید حیاط به که جایی بام پشت ی لبه

 کمی باید اول اما رفت می کرد،پایین رها در جلوی همان را

 ...شد می ارام

 

 سردرد خستگی شدت کشید،از اش پیشانی به دستی زانیار

 مغزش های سلول جویدن حال در موریانه مثل شدیدی

 افتاد،درمانش موهایش میان در ایدا سرد دستهای یاد...بود

 نفس کنارش دمی و برسد او به که کرد می شماری لحظه و بود

 شد می بیشتر اطرافش اکسیژن که بود او کنار در اصال بکشد

 ساعت چند یاد...کند لمس تر واقعی را زندگی توانست می و

 بود،ان کرده فراموش را حجابش زیادش شوق از که افتاد پیش

 خودش از غیر دیگری چشم اینکه از بود گرفته اتش لحظه

 ببیند را امدند می او به هم عمیقا که همسرش ی کوتاه موهای

 از رفتن باال هنگام را ایدا چشمان در کرده خانه ترس وقتی اما

 به عادت ایدا.بود شده پشیمان تندش لحن از بود دیده ها پله

 ها نگاه دهد انجام خاصی تالش اینکه بدون نداشت خودنمایی

 جمع در حجاب بدون اینکه کشید می خودش دنبال به را



 زیادش شوق و شور انهم داشت دلیل یک تنها بود شده حاضر

 ... بس و بود او دیدن برای

 

 به نگاهی چشم داد،زیر را مانده باقی های مهمان سالم جواب

 موهایش میان دستی بود؟کالفه کجا انداخت،دلبرکش پذیرایی

 کرد...یا رفت،بلند اشپزخانه بود؟به مانده کجا پس...کشید

 ایدایش نکنه... کند اعالم را حضورش چطور دانست نمی دیگر

 می ظرفشویی در را چیزی که دید را بود؟مادرش ترسانده را

 .شست

 

 ...نباشین خسته مادر سالم-

 

 و زد لبخندی...شکفت پسرش تک دیدن با گلش از گل مرضیه

 ...رفت زانیار سمت به کرد پاک حوله با را دستش

 



 ای خسته خیلی معلومه بریزم چایی یه برات مادر بشین-

 ... خانوم با اجرت.

 

 رفع هم چایی گالون یک با اش کرد،خستگی تشکری زانیار

 جانش از خستگی دیدنش با که بود نفر یک ،فقط شد نمی

 را سوالش اخر و کرد منی من...نبود هم او که بست می رخت

 :پرسید

 

 ...نمیبینمش کجاس ایدا فقط... نمیخوام چایی مادر نه-

 

 بود،بدون ندیده را او شام بعد از کرد فکر کمی مرضیه

 خوابش زانیار اتاق در حتما پس رفت نمی هم او از خداحافظی

 .گفت قرارش بی پسر به هم را همین... بود برده

 



 حتما شب که کرده تاکیید ،خواهرش کنم بیدارش میرم پس-

 ... گردونم برش

 

 ان تا بود قرار اش خستگی این ،با انداخت باال ابروی مرضیه

 کند؟ رانندگی هم شهر سر

 

 نیستین که هم تنها... بگذرونه بد اینجا رو شب یک خب-

 ...دورتونن ادم کلی

 

 حرف مقابل در باید ،گاهی نگفت چیزی و زد لبخندی زانیار

 هم کردن بحث توانایی یعنی کرد می سکوت مادرش های

 ...ببیند را ایدا زودتر خواست می دلش ،فقط نداشت

 

 تو بذار رو شستیم که های دیگ این رفتنت قبل مادر فقط-

 ...پان و دست جلو بوم پشت ی پله راه



 

 به را در کرد، تند پا اتاقش سمت به و گفت چشمی زانیار

 عادت تاریکی به چشمش تا کشید طول کمی کرد، باز ارامی

 یعنی..افتاد اش پیشانی به نبود،اخمی ایدا از خبری اما کند

 او بود؟از رفته خداحافظی بی بود؟یعنی کجا دختر این پس چه

 بوق...گرفت را ایدا ی شماره و اورد در را اش گوشی...بود بعید

 باز اما کرد تکرار را تماس بار چندین...پیچید گوشش در ازاد

 ...شد حاصل قبلی ی نتیجه

 

 لحظه برود،ان نیروانا ی خانه به خواست می شد، حیاط داخل

 ایدا از و بزند زنگ نیروانا به تواند می راحت که نبود حواسش

 فکرش که بود زده ذوقش توی ایدا خالی جای انقدر اما بپرسد

 کنار را اش خاله که کند باز را در خواست می نمیکرد کار ابدا

 ...دید سمنو دیگ

 

 میری؟ داری نیومده خاله عه-



 

 ...نداد اجازه باز اش خاله که کرد احوالپرسی تند زانیار

 

 و دست تو خیلی جاشون سر بذار ببر رو ها دیگ این خاله-

 ...بالمن

 

 دیگ به دیگر نگاهی و انداخت ماشینش به نگاهی زانیار

 سمت به و برداشت را ها دیگ از یکی ،تند نبود ای ها،چاره

 سخت ها دیگ جایی جابه این کرد،همیشه تند قدم خانه

 که پله اخرین به... تنها دست همیشه هم زانیار و بود کار ترین

 به چشمش که برگردد خواست ،می زد می نبض سرش رسید

 اینکه فکر چه؟از یعنی...رفت باال ابرویش.افتاد بام پشت باز در

 .گرفت اش خنده بزند یشان خانه به بخواهد دزد

 

 



 

 راه خواست می...نبود چرخاند،کسی کرد،چشمی باز را در

 دقیق نگاه...کرد گیر ای زنانه کیف به پایش که بازگردد را امده

 ی لبه که افتاد جسمی به چشمش که انداخت اطراف به تری

 صد از که بود ممکن محال....بود نشسته بام پشت

 پشتش.بگیرد اشتباه دیگری شخص با را جثه ان هم فرسخی

 معلق هوا در پاهایش و نشسته بام سکوی روی بود او به

 از و شدن هول از فرستاد، نترسش دل این به بودند،لعنتی

 ...داشت هراس تعادلش دادن دست

 

 

 

 بیست_صد#

 



 انقدر برداشت،ایدا گام او سمت به ممکن شکل ترین ارام به

 می نزدیک او به که هایی قدم صدای که بود غرق خودش در

 ...کند جلب را نظرش نتوانست هم شد

 

 ...نترسی منم ایدا-

 

 که بود زانیار محکم دستان این اما خورد سختی تکان ایدا

 کش کوچکی لبخند به شد،لبش تعادلش خوردن برهم مانع

 :کرد زمزمه ،ارام برگشت زانیار سمت به ،و امد

 

 کردی؟ پیدام چطور-

 

 بودند خاموش هایش ستاره که رنگش شب چشمان به زانیار

 ایدا های گذاشت،شانه ایدا ی گونه روی را شد،دستش خیره

 فاصله زانیار دستان از را خود و پریدند باال ناخوداگاه



 موهایش میان دستی کالفه...رفت عقب قدمی ناباور زانیار.داد

 :گفت بود شده دار خش ناباوری از که صدایی با و کشید

 

 میترسی؟ من از تو ایدا..ایدا-

 

 لحن ان با زانیار ،وقتی کرد تعلل دادن پاسخ برای ایدا

 جدیت از بار اولین برای بود زده حرف او با حیاط در پرغضب

 در هنوز ترس ان از ای تهتمه گویا و بود ترسیده همسرش

 ...شد او تماس مانع که بود مانده باقی وجودش

 

 ...،اینجوری زانیار نه-

 

 که مکثی همان اورد باال سکوت معنای به را دستش زانیار اما

 بخواند را خط ته تا شد باعث بود کرده دادن پاسخ برای ایدا

 عمرش کشید،تمام کوتاهش موهای میان دستی مستاصل.



 حاال کند محافظت مردم ناموس و مال از که بود کنده جان

 ترسید؟سعی می او از بود تر نزدیک او به همه از ،که همسرش

 ناخواسته هم باز مبادا تا کند حفظ را خودش خونسردی کرد

 ...بترساند را ایدایش

 

 از وای ایدا بگیری؟وای فاصله من از تو شده باعث چی...ایدا-

 اومدی سرما این توی همین برای... شدم ترست باعث که من

 اومد؟ سنگین برات خونه اون اینجا؟اینقدر

 

 این کرد باز ایدا ی گونه به را خودش راه سمجی اشک قطره

 زده او به حیاط داخل که تشری که بود شده باعث زانیار لحن

 ...بسپارد فراموشی دست به را

 

 ...اخه ببینمت من عزیز مگه کردم چرا؟چیکار میکنی گریه -

 



 تازه و برد پناه زانیار گرم اغوش به ملوس ای گربه همانند ایدا

 خودش بین که هایی تفاوت از... شده سردش چقدر که فهمید

 زانیار مادر بودن ناراضی از...ترسید می بود زانیار ی خانواده و

 ...بود افتاده دلش به انها از که ای کینه از و داشت هراس

 

 خودت همراه رو نفر چنر تو نمیدونستم من زانیار بخدا-

 به میشه سرم حیا و حجب اما بازیگرم درسته من...میاری

 ...عمد از من نکن فک... قسم خودت جون

 

 مهر و گرفت اش مردانه های پنجه بین را ایدا صورت زانیار

 این شد باز تعجب از ایدا نهاد،چشمان لبانش بر را سکوت

 داشت می بر او به شدن تر نزدیک برای قدمی که بود بار اولین

 !گرفتی می فاکتور را اش خواستگاری اگر البته

 

 خم کمی انداخت، کمرش دور را دستش و گرفت فاصله ایدا از

 .کرد زمزمه بمش صدای همان با و شد



 

 اگر نیستی خودنمایی اهل ایدا،میدونم میشناسم تورو من-

 من جز کسی ندارم دوس که بود این بخاطر فقط دادم تذکر

 نگه رو حدود و حد تو میدونم. ببینه رو هات زیبایی

 ... کنم چکار اما نیستی توجه جلب میداری،دنبال

 

 پیچیده جانش در شیرینی درد فشرد، اغوشش در را ایدا کمی

 خالصی محکم بازوهای ان حصار از خواست نمی دلش اما بود

 .یابد

 

 احدی هیچ نگاه که دور جای یه میبردمت بود من دست اگه-

 ... نباشه روت خودم جز

 

 حدس توانست ،می شد مانع زانیار که بزند حرفی امد ایدا

 .بگوید میخواهد چه ایدا که بزند



 

 ...عزیزم شده نگران االن خونه،خواهرت برسونمت بریم بیا-
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 از گلبرگی گهگاهی و چالند می دستش در را گلش ی دسته

 می دارش پاشنه سفید های کفش جلوی و کند می ان

 دست بیاید،تمامی دنبالش به زانیار وقتی تا ترسید ریخت،می

 پیغام که بود مدتی که ارایشگاهی کند،به پر پر را زیبایش گل

 بعد و بود رفته شود مدلش که فرستاد می او برای پیغام پشت

 در تبلیغ برای که ایدا ی چهره از گرفتن فیلم و عکس کلی از



 سرش از دست بالخره ارایشگر بگذارد مجازیش ی صحفه

 برای صرفا ایدا و بود راحله دوست بود،ارایشگرش برداشته

 هایش برنامه مدیر بعد و بود دوستش ابتدا که راحله دل اینکه

 انچنان خواهرش البته. بود کرده قبول بیاورد دست به را

 ارایشی که بود نشسته صندلی روی که همانجا و نبود موافق

 مدام کنند پیاده صورتش روی را نبود ارایش ایدا نظر از که

 .کرد می اعالم مختلف ی نحوه به را اعتراضش

 

 . نکن پر پر رو المصب گل اون اینقدر-

 

 ترس با شد می نزدیکش رژسرخ با که ارایشگرش روبه بعد

 .شد خیره

 

 ...کمرنگ خیلی میخام خودم لب رنگ رژ نه رژ اون خانوم-

 



 بود شوهرش منتظر اماده حاضر که ایدا به چشمی زیر نگاه

 ،می ترسید می خواهرش بازی رفیق این عاقبت انداخت،از

 فضای در را عروسش های عکس وقتی زانیار واکنش توانست

 ...نبود خیالش عین ایدا اما کند بینی پیش دید می مجازی

 

 نمیاد؟ چرا پس-

 

 توی رو عروسش های عکس که دارم رو این استرس من-

 .ببینه مجازی فضای

 

 پشه پراندن قصد که انگاری داد تکان هوا در دستی خواهرش

 .انداخت باال ای شانه تفاوت دارد،بی را ای

 

 از عکسی هیچ انگاری بعد نداره مشکلی من شغل با زانیار-

 ...اونا سر اینم نیست مجازی فضای تو من



 

 سمت به شد بلند جایش از و زد ارایشگرش به لبخندی نیروانا

 .زد زانو پایش جلوی و رفت خواهرش

 

 ...ببین منو-

 

 اش گوشی به ،نگاهی چرخاند کاسه در را چشمش ایدا

 شود؟ پشیمان زانیار بود ممکن یعنی انداخت

 

 اینقدر من یعنی من نصیحت؟خواهر کنی شروع میخوای باز-

 احساس رو فشار این هی توی که اس افسارگسیخته رفتارم

 ... بدی تذکر بهم که میکنی

 



 شده ها عروسک کشید،شبیه خواهرش پای روی دستی

 شده ای خانه عروس حاال کوچولویش ایدا شد نمی بود،باورش

 .لرزید می لبهایش و سوخت می چشمش.باشد

 

 بهم ارایشت ی نکردیا؟همه کردی گریه بخدا نیروانا واه-

 . میخوره

 

 

 

 دو_بیست_صد#

 

  

 بهم ارایشت ی نکردیا؟همه کردی گریه بخدا نیروانا واه-

 . میخوره

 



 بلند جایش از و کشید چشمش ی گوشه به را دستمالی نیروانا

 مگر اما کند ،راهنمایی کند نصیحت را ایدا خواست ،می شد

 بخواهد که بود که او بود؟اصال نکرده اشتباه جوانی در خودش

 میشد زندگی اشتباهاتش با زندگی. کند نصحیت را خواهرش

 البته کند خوشبخت را خواهرش تواند می زانیار دانست می

 تنها را خواهرش اینکه از قبل.خواست می خودش ایدا اگر

 .برگشت او سمت به بگذارد

 

 

 . میکشی سیگار وقتی نری لو کن سعی حداقل-

 

 خواهرش دانست انداخت،نمی پایین را سرش زده خجالت ایدا

 زانیار اگر رفت باال قلبش ضربان ای لحظه شده متوجه کجا از

 را فردا ،فکر انداخت باال ای کرد؟شانه می چکار فهمید می

 عروس که روزی بود، زندگیش روز بهترین امروز کرد می فردا

 می پیش خوبی به چیز همه و رسید می عشقش به و شد می



 ی ساقه و کرد پایین باال بار چند را سرش اطمینان برای.رفت

 گل است رسم که دانست می.فشرد دستش در را بینوا گلهای

 سفارش را گلش قبل از او خب اما بدهد او به داماد اقای را

 را ان هم ای لحظه رسید دستش به صبح گل وقتی و بود داده

 بعدش و امد خواهرش صدای اول. بود نکرده جدا خود از

 .قاپید دستش از را گل که دستش

 

 که ایناش از یکم بیا ،گرسنته رو صاحاب بی گل این من بده-

 . بدم بهت مونده خوب

 

 دامن روی و شکست را بود تر بلند که گلها از یکی ی ساقه

 خواهرش حساب تا شد بلند جایش از انداخت،ایدا ایدا سفید

 ...برسد را

 

 داشت گناه خدابیامرز عمه نه...عمته اون هم بز...زهرمار-

 ... بزی ،خودت



 

 که گفت بلندی جون اخ بود خورد،زانیار زنگی تک اش گوشی

 بدون برگشت سمتش به ارایشگاه در حاضر افراد ی همه نگاه

 زده ذوق که حاال بود توجه مورد هم کند خاصی حرکت اینکه

 بین از و امد سمتش به ارام خواهرش. بدتر دیگر بود شده هم

 کند حفظ را لبخندش کرد می سعی که حالی در هایش دندان

 .غرید

 

 مونده میکنه فکر ندونه کی هر شدی ذوق خر اینجوری-

 ...باش متین یکم...دستمون روی بودی

 

 :گفت بلند صدای با و قاپید نیروانا دست از را گلش دست ایدا

 

 .میکنین نگاه اینجوری چرا عروسیمه بابا-

 



 مثال که داد می نشان کاری به مشغول را خودش هرکس

 داماد اقا این بودند کنجکاو همگی اما نیست حواسم

 و بودند کرده حجاب همه تقریبا.کنند زیارت را خوشبخت

 و شود داخل توانست می داماد که بود ای گونه به هم سالن

 چیزی دیگر ،ایدا شد باز که کند،در مشایعت را خود عروس

 را کامش عمر اخر تا بود قرار که هایی عسلی آن جز ندید

 که موهای ان و مشکی شلوار و کت ان در زانیار.کنند شیرین

 بدون بار اولین برای که صورتی و بود افتاده ان روی شانه رد

 دهانش جلوی را دستش.بود شده خوشتیپ حسابی بود ریش

 خودش و کرد فراموش را سالن افراد تمام و فیلمبردار و گرفت

 خم و کرد ای مردانه ی خنده زانیار.انداخت زانیار اغوش در را

 .کرد زمزمه ایدا گوش دم و شد
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 .جانا شدی ماه-

 

 به بود اش صنفی هم اشناهای از یکی که بردار فیلم خانوم

 ی صحنه دوباره تا بگیرد قرار اولش جای سر که داد تذکر ایدا

 .کند فیلمبرداری را دیدارشان

 

 بازی نمیخام که فیلم خودت جون نازی کن ول عه-

 رو کندید های ،شات بچین هم کنار رو ها یهویی همین.کنم

 . دارم دوس بیشتر

 

 کرد،با خداحافظی ارایشگرش از ایدا و گرفت را دستش زانیار

 کرد، باز برایش را در زانیار رفت، می هم جهنم خود تا زانیار

 مال از ایدا ماشین دانست بود،می زده گل را خودش ماشین

 با توانست نمی اما تر، مناسب و است تر مدرن خیلی خودش



 ماشین عنوان به ایدا ماشین از که بیاید کنار موضوع این

 حاصل بود که هرچه ماشینش اما کند، استفاده عروس

 مطمئنا همسر انتخاب برای هم ایدا های فاکتور و بود زحمتش

 های ماشین بود پایه این بر انتخابش اگر که بود ماشینش

 نبود خودش دست اما بودند کشیده صف برایش بهتری

 به خوره مثل فکر همین و دید می کم ایدا برای را ماشینش

 نباشد کافی ایدا برای عشق تنها اگر.بود افتاده جانش

 دید می ایدا.رفت بردار فیلم سمت به و داد تکان را چه؟سرش

 کند،نمی می بحث چیزی مورد در نازی با زیر به سر زانیار که

 اما بود کنجکاو اینکه با بیاندازد وسط را خودش خواست

 هنوز کیان.شد همسرش منتظر و گذاشت جیگر سر دندان

 بود،تنها ایستاده اش نظاره به در دم خواهرش و بود نیامده

 زانیار از و کشید بود،اهی خواهر تک همین داشت که فامیلی

 و مادرش پدر جای چقدر.گرفت چشم رفت می او سمت به که

 انداخت اش ای نقره های ناخن به نگاهی.بود خالی بانو مهری

 که را ماشین در شدن بسته و باز صدای نبودند بلند ،زیاد



 سرخش لبهای مهمان لبخند و کرد بلند را سرش شنید

 .میزد سر او به زیاد ناخواسته روزها این که مهمانی.شد

 

 . بخند اینجوری من برای فقط-

 

 زانیار نثار لب زیر حسودی و داد سر شادی ی خنده ایدا

 و برگشت عقب سمت به تعجب با ایدا افتادند راه که کرد،کمی

 .ندید سرشان پشت را فیلمبرداری ماشین

 

 زانی؟ کو برداری فیلم ماشین پس-

 

 را بگیرد شکل لبش روی رفت می که لبخندی کرد سعی زانیار

 همینقدر همکارانش جلوی ایدا که بود کافی فقط کند کنترل

 که ابهتی و جدیت ،کل بزند صدا شکسته را اسمش بامزه



 آن برایشان دیگر و رفت می هوا باد به بود کرده جمع سالها

 .شد نمی سابق جدی و خشک زانیار

 

 .نشکن رو اسمم-

 

 زانیار ی شانه روی را دستش و کرد نخودی ی خنده ایدا

 هم باز داشت سراغ خودش در که نازی تمام با و گذاشت

 و برگشت بازیگوشش همسر سمت به زانیار.شکست را اسمش

 دم همیشه که اخمی کرد کاری هر اما کند اخم کرد سعی

 اینکه ،برای نگرفت شکل اش پیشانی روی بود دستش

 داشت نظر در که مقصدی تا سالم و نشود پرت حواسش

 .داد تذکر ایدا به برسند

 

 ..جات سر بشین بچه،درست نکن پرت منو حواس اینقدر-
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 ..جات سر بشین بچه،درست نکن پرت منو حواس اینقدر-

 

 اش پیشانی کنار نظامی سالم ی نشانه به را دستش ایدا

 .گذاشت

 

 .قربان چشم-

 

 .گفت لب زیر و داد جاده به را حواسش زانیار

 



 پر بچه بود شاخت رو خدمت اضافه هفته یک بودی سربازم-

 ....رو

 

 .گذاشت شادی اهنگ و کرد درازی زبان ایدا

 

 که ایدایی به گهگایی و گرفت نادیده را هایش جیغ صدای

 و میداد تکان تکان باد مبارک باداباد اهنگ با را خودش

 که خواست می او از و خواند می شکسته همانطور را اسمش

 در فقط انداخت می نظری دهد سالم اش گوشی دوربین به

.  نشود زیبایی همه ان مسخ و پرت جاده از حواسش که حدی

 بروند خواستند می که جایی به نسبت چطور ایدا دانست نمی

 بود کرده عهد بود ها مدت خودش با اما دهد می نشان واکنش

 زانیار عهد شکستن باعث توانست نمی چیزی هیچ و

 می باال را اش شانه شیطنت با که ایدا به چشمی زیر نگاه.شود

 می که بود کاری کمترین ،این کرد بود زده اواز زیر و داد

 های خاکستری به که ایدایی. دهد انجام ایدا برای توانست



 که ماند می ای تازه هوای سان به و بود پاشیده رنگ زندگیش

 جالب. بود داده نجات اطرافش شدید های الودگی از را او بارها

 زانیار ،دست روند می کجا که نپرسید دیگر ایدا که بود اینجا

 را داد می انجام حرکاتی هوا در که ایدا دست و شد دراز

 زیر های محبت همین ایدا برای. گذاشت دنده زیر و گرفت

 می مهمانی به اصال روند می کجا نبود ،مهم بود کافی پوستی

 با بودن کرد می خوشحال را او که چیزی تنها نه؟ یا رسند

 .بس و بود زانیار

 

 نگاهی اطراف به و اورد پایین را اش گوشی تعجب با ایدا

 که بود زانیار دستان گرمای و بازیگوشی سرگرم انداخت،انقدر

 روز در حاال نکرده توجهی رفتند می که مسیری به ابدا

 !دید می قبرستان در را خودش اش عروسی

 

 اومدیم؟ اینجا چرا زانیار واه-

 



 مبهوت و مات که را ایدا کمربند و برد جلو را دستش زانیار

 .کرد باز چرخاند می برعکس و زانیار به اطراف از را نگاهش

 

 شو پیاده...کوچولو خنگ-

 

 از وقت ان شد،در پیاده و کشید باال کمی را دامنش گیج ایدا

 انجا در که افرادی وتوک تک اما بود خلوت زهرا بهشت روز

 دهانی با بودند امده عزیزشان دیدار و ای فاتحه خواندن برای

 .بودند خیره سفیدش عروسی لباس در او به باز

 

 اومدی سفید لباس با بگی اینجا منو اوردی خدایی زانیار-

 اینهمه نبود الزم اینجا؟دیگه میارمت هم کفن با من ی خونه

 میشدم متوجه کامل من میگفتی بهم بار یه! کنیا گز رو راه

 خدا، به نیستم خنگ اونقدرهام دیگه

 



 که مسیری سمت به را ایدا دست و گفت لبی زیر هیش زانیار

 .کرد هدایت بود سپرده خاطرش به

 

 بذار من جیگر نه خودت جیگر سر دندون دقیقه یه هیش-

 .اوردمت چرا فهمی می

 

 روانه زانیار دنبال به و کرد جمع را اویزانش ی لوچه و لب ایدا

 .زد غر لب زیر و انداخت اسمان به مندی گله نگاه.شد

 

 دیگه جهنم تا میرم زانیار با گفتم چیزی یه من حاال خدایا-

 .بیارم در اینجا از سر عروسیم روز نبود روا

 

 از گنگ داد،تصاویری می بدی حس او به قبرستان بچگی از

 بهانه از که فامیلی و بود ذهنش در مادرش پدر خاکسپاری

 او به تمام قساوت با و بود شده خسته مادرش برای گیریش



 خسته او از هم مادرش پدر بدی دختر اینکه بخاطر بود گفته

 اینکه برای که کرد می فکر ،سالها رفتند همیشه برای و شدند

 که فکری ان و کردند رهایش مادرش پدر نبوده خوبی دختر

 موریانه مثل گاهی بود کرده فرو ذهنش در رحم بی زن ان

 می چسبید تر محکم را زانیار دست.جوید می را مغزش

 بی افکار از تا داد تکانی را سرش.بگذارد تنهایش هم او ترسید

 .یابند خالصی شدند می پایین باال ذهنش در که تهی و سر

 

 و کرد ول را ایدا دست رسیدند،زانیار مقصدشان به بالخره

 هیچکس قبرها بودن قدیمی گرفت،بخاطر قرار سرش پشت

 حلقه همسرش باریک کمر دور را دستش.نبود قطعه ان در

 .کرد

 

 کم اش خورده خاک ،خاطرات انداخت اطراف به نگاهی ایدا

 نگاهی گرفته خاک قبر سنگ دو به شدند می تر رنگ پر کم

 و امد باال خوداگاه نا دستش.دید را مادرش پدر اسم و انداخت



 اش کرده ارایش چشمان به اشک.گرفت را دهانش جلوی

 ،هنوز بود نرفته مادرش پدر مزار سر که بود زد،سالها نیشتر

 نمی بیرون ذهنش از اند گذاشته تنها را او اینکه فکر

 .پیچید گوشش در زانیار ارامشبخش صدای.رفت

 

 عهد.ببیننت عروسی لباس توی مادرت پدر داشتم دوس-

 اطمینان بهشون و بیارمت اینجا عروسی روز که بودم کرده

 وقتی ،تا همیشه تا... هستم دخترشون مواظب که بدم خاطر

 .بشه دنیام این منزل ها قبر این از یکی که

 

 پنهان فراخش ی سینه در را سرش و برگشت اغوشش در ایدا

 .زد لب ارام و کرد

 

 ...بودم بدی دختر اگه حتی نکن ول رو دستم دیگه تو-
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 ...بودم بدی دختر اگه حتی نکن ول رو دستم دیگه تو-

 

 آبی با که داد زانیار به را زد،نگاهش زانو مادرش پدر قبر سر

 گرفته خاک های سنگ بود اورده ماشینش عقب صندوق از که

 است ممکن که داد نمی دستانش به اهمیتی و شست می را

 مرد ،همین داشت دوسش چقدر ایدا و شود کثیف و گلی

 پایش به زیبا و عاشقانه های جمله نبود بلد که ،کسی متواضع

 بود گفته کالم یک تنها بود پر ان از ایدا گوش که چیزی بریزد



 کرد اسمان به نگاهی.بود ایستاده پایش اخر تا و میخامت که

 نبود سیاه و سنگی قبرهای این زیر مادرش پدر منزل مطمئنا

 ...بودند باال ان جایی احتماال

 

 عقلی بی با دخترتون که کنید کنید،دعا دعا برامون لطفا-

 و دارم ،دوسش نکنه کالفه رو مرد این هاش ،لجبازی هاش

 من از بیشتر رو زانیار خاطر احتماال بودین زنده اگر میدونم

 .خواستین می هم

 

 همه مثل هم او خواست می ،دلش کرد جدا گلش دسته از گلی

 پدر از دوری برای رفتند می بخت ی خانه به که دخترانی ی

 و کرد پر پر را سفید گل.نبودشان برای نه بریزد اشک مادرش

 گل گلبرگ اخرین.خواند می فاتحه که انداخت زانیار به نگاهی

 .برخاست جایش از و کرد جدا هم را

 



 ببریم دیگه سر یه باید نیفتیم راه دیگه دقیقه دو تا اگه-

 . ارایشگاه

 

 .داد باال بده ادامه معنای به ابروی زانیار

 

 بود نشسته هنوز که زانیار طرف به را دستش و زد چرخی ایدا

 .کرد دراز

 

 مثال ریمل این به اشک قطره یه گریه،کافیه زیر بزنم که االنه-

 ترسناک فیلم اصلی نقش برای که اونوقته بخوره اب ضد

 ...بذاری فرار به پا احتماال توام میکنن، انتخابم

 

 ایدا باز ماشین ،توی شد بلند جایش زد،از لبخندی زانیار

 به ادم و سپرد،عالم ریتم به را خودش و گذاشت شادی اهنگ

 تکانی خودش به اش عروسی در نباید که بودند سپرده او



 خاصی موقعیت بخاطر اما بود جدا مردانه زنانه اینکه با بدهد

 فیلم نداشت ،دوست کرد می عمل تر محتاط باید داشت که

 در اینکه با بچرخد مجازی فضای در دست به دست رقصیدنش

 عکس و فیلم هرگونه از که بودند کرده قید دعوت کارت

 سوپراستار بود راد آیدا او خب اما شود خودداری برداری

 پا از دست کسی وسط این بود ممکن محال ایران سینمای

 کمی.باشند او نمایی هنر گر نظاره سینه به دست و نکند خطا

 . چرخید زانیار سمت به و کرد کم را اهنگ صدای

 

 نرقصم؟ جمع توی که بدی تذکر بهم نمیخوای تو-

 

 به خیره خیره که ایدا به چشمش ی گوشه از نگاهی زانیار

 .انداخت بود زده زل صورتش

 

 .نکن نگام اونجوری-



 

 .کرد زمزمه زانیار گوش دم و کرد تر نزدیک را صورتش ایدا

 

 میکنم؟ پرت رو حواست چرا-

 

 دادن دست از و همانا ایدا سمت به برگشتن دانست می زانیار

 کردن پرت ی مسابقه در انگار همانا،دخترک ماشین کنترل

 بدست را اول مقام هم بار هر و بود کرده شرکت زانیار حواس

 متمرکز افراد از ، شد نمی پرت حواسش اصوال زانیار.اورد می

 توانست می اداره ساعت شلوغترین ،در امد می حساب به

 بنویسد،به کند،گزارش حل را جنایی مسائل ترین پیچیده

 ریختن فرو باعث که ضعفی نقطه و کند نفوذ جنایتکارها ذهن

 کند پیدا بودند کشیده شومشان افکار دور که عظیمی دیوار

 می خیره او زیبای چشمان به که وقتی از امان صد و امان اما

 ی تیله دو ان نقش تنها شد می تهی فکرها ی همه از شد

 .امدند می در رقص به ذهنش در مشکی
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 ؟ کردی باز رو کمربندت ،چرا ایدا بشین درست-

 

 ای داد،بوسه پایین را افتابگیر و گرفت قرار جایش سر ایدا

 می سخت خیلی زانیار،او فرستاد،برعکس تصویرش برای

 هایش دیالوگ وقتی کند،حتی تمرکز ی مسئله روی توانست

 پیرامون ذهنش کرد می ادا ممکن حالت ترین متمرکز در را

 دندان کی نیکان مثال که چرخید می ای افتاده پا پیش مسائل



 بچه اش خانه بالکن توی که ای گربه اینکه یا اورد می در

 نه؟تنها یا کرده پیدا را بود ریخته برایش که غذایی بود زاییده

 متمرکز ساعت یک از بیشتر او روی توانست می که کسی

 بود شده او عاشق که دالیلی از یکی شاید بود زانیار شود

 .بود مسئله همین

 

 حرف به خداروشکر ؟ داری دوس نه؟سرخ خوشرنگه رژم -

 شبیه ادم چیه بزن کمرنگ رژ گفت می که ندادم گوش نیروانا

 زده که رنگی بی لب رژ اون با رو نیروانا ،مادرت میشه ها مرده

 حالش کمی بلکه بریزه حلقش توی قند اب یه احتماال ببینه

 ... دیدنیه نیروانا ی قیافه موقع اون وای.بیاد جا

 

 هوا در گرفت،دستی رژلبش از چشم و کرد بلندی ی قهقهه

 :گفت و داد تکان

 



 رفته یادم نکن ،فکر بده رو جوابم کن ول رو اینا حاال خب-

 ...سوالمو

 

 چیزی یه ازت کنم محدودت که نکردم ازدواج باهات ایدا-

 اهل من. پسندیدمت هستی که ،همینطوری نیستی که بسازم

 دارم دوست نمیخام قفسی ی پرنده.نیستم بالهات شکستن

 ...کنی،اما پرواز

 

 کرد،زنجیری بود داده هدیه ایدا به که زنجیری بند را دستش

 برای حتی داد می نشانش جا همه افتخار نشان مثل ایدا که

 که جواهراتی میان از و بود نکشیده ان از دست هم عروسیش

 .بود شده گردنش بخش زینت ارزش بی زنجیر ان تنها داشت

 

 ...من آسمون توی اما میخاد دلت تا کن پرواز-

 



 گوشش در هلهله صدای و مشامش در اسفند بوی

 که زانیار مادر باشد،با عروسیش امروز شد نمی پیچید،باورش

 در اشک و میکرد نگاه شمشادش شاخ پسر تنها به عشق با

 بگوید خواست می دلش کرد روبوسی بود زده حلقه چشمانش

 مادر را شما دارد ثواب بیاندازید مادر بی من به هم نگاهی یک

 ریزه و ظریف خواهر. خواهید نمی دختر شما ،اما میدانم خودم

 نگاهی خواهرش اشکی چشمان کرد،به بغل را اش میزه

 .داد هشدار ارام و انداخت

 

 فقط امروز...دربیادا جونت میدم فشارت اینقدر کنی گریه-

 مفهومه؟ بخندی باید

 

 .زد لب ارام و کشید دستی را تورش نیروانا

 

 ... کنم خرج هم احساسات برات نداری اینو لیاقت-



 

 چرخی امد،ایدا ایدا نزدیک و کشید کراواتش به دستی کیان

 او خیره زانیار های فامیل تمام تقریبا.کرد کوتاهی تعظیم و زد

 .بودند کارهایش و

 

 داداش؟ شدم چطور-

 

 مستخدمین از یکی به و چرخاند سرش دور را پولی کیان

 بگوید چیزی توانست نمی بود فشرده را گلویش بیخ داد،بغض

 عبور چشمش جلوی از داشت ایدا با که خاطراتی تمام

 اسبش پیچکو پیچکو و نشاند می دوشش را او که کردند،وقتی

 می چشمش جلوی عروس لباس با که لحظه همان تا شد می

 .چرخید

 



 بچگی مثل هم باز خواستی که وقت هر.پشتتم همیشه من-

 روت به همیشه ام خونه ،در داداش پیش بیای میتونی هات

 .هات دیوونگی تمام با دارم دوست.ایدا بازه
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 از حتی خورد،کیان سر ایدا زیبای چشمان از اشک ای قطره

 در زندگیش ی همه ،سالها بود تر نزدیک او به هم خواهرش

 ی سفره سر شد،حتی می خالصه مادربزرگش و کیان داداش

 .بود داده بله او ی اجازه با هم عقدش

 



 .میمونی هام بچگی اسب همیشه که میدونم-

 

 به ،نگاهی کشید باال را اش بینی و کرد ای خنده تک کیان

 بودند خیره دو ان احساسات ابراز به تعجب با که جماعتی

 خواهرش جای به خواهرش شوهر از ایدا اینکه شاید.انداخت

 . داشت سوال جای ها خیلی برای بود گرفته اجازه عقد سر

 

 اخه؟ اسب چشمام جلوی از گمشو برو بیا-

 

 تعدادی با که را زانیار دست و کرد درازی زبان نامحسوس ایدا

 وارد.چسبید را کرد می احوالپرسی همکارانش و ها فامیل از

 در جلوی ،راحله گذاشت تنها را او زانیار و شدند زنانه قسمت

 .بود زده جیغ ایدا برای بس از بود کشته را خودش

 

 ..درسته کارش دوستم این گفتم دیدی.ایدا شدی خوب چه-



 

 هایش احوالپرسی او با زد،صبح زانیار ی خاله به لبخندی ایدا

 که الحق دید را حدیث سالن در و چرخاند ،چشم بود کرده را

 موج صورتش در که خاصی ارامش به ،کمی بود متین و زیبا

 برهه هیچ در نبود ارام هیچگاه خودش. کرد حسادت زد می

 که ماند می باروتی مثل بود تالطم در همیشه. زندگیش از ای

 راحله سمت به حواس بی. بود کوچک ی جرقه یک ی اماده

 .برگشت

 

 اون با بود ،مونده نکرد خاصی کار که اون خوشگلم خودم من-

 بندازه عکس هم بینیم سوراخهای از کوفتیش دوربین

 کو؟ شوهرت.

 

 های همبازی از یکی برای سری ایدا کرد، منی من راحله

 هایشان دیالوگ گفتن از هایشان داد،صحبت تکان اش قدیمی

 به ،ایدا بودند دوست باهم دور ی فاصله بود،از نرفته تر فرا



 با ،زیاد بود رفته نام به کنندگان تهیه از یکی با اش عروسی

 های دورهمی تمامی در عجیب اما نداشتند خصوصی حرف هم

 هم او بزنند خاصی حرف اینکه بدون بودند هم با سینما دنیای

 .داد تکان بار دو اورد باال را دستش کشید زحمت

 

 مضخرفی دوستی چه ؟این بگه تبریک نمیاد چرا خب واه-

 چیزیشون یه ها هنرمند این میگن راست دارین؟ تا دو شما

 ...ها میشه

 

 زانیار دانست ،می نشست داماد عروس مخصوص جای در ایدا

 او که نبود هم قرار مسلما نشود معذب کسی تا نمیاد زنانه در

 مبل ان بنابراین دهد نشان خودی و بزند مردانه در دوری

 و کرد درست را بلندش دامن راحله. بود تنها خودش مخصوص

 .اورد در را دوربینش

 

 کجاس؟ شوهرت نگفتی-



 

 :گفت کرد می تنظیم را لنز که حالی در راحله

 

 من پای به باید چرا نمیشه بچمون ،وقتی بره گفتم بهش-

 نگاه؟ رو بسوزه؟اینجا

 

 شوهر بود، شده باز مانده بیرون اب از که ماهی مثل ایدا دهان

 در.بگذارد تنها را او که بود ممکن محال بود عاشقش راحله

 شنید؟ می چه عروسیش روز

 

 واقعا؟ رفت-

 

 گفت،ایدا ای کشیده نچ و انداخت باال ابروی راحله

 صدای.کرد عوض را ژستش و گفت لب زیر خداروشکری

 باال را گوشی اینکه بدون... شد بلند همراهش تلفن دینگ



 زودتر که کرد می اشاره او به کرد،نازی باز را قفلش بگیرد

 را زانیار و او ی نفره دو های عکس تا بروند بیرون

 به را نگاهش و اورد باال دقیقه یک معنی به را دستش.بگیرد

 ...داد اسکرین

 

 تمام میان افتاد،در غریب عجیب ی شماره ان به چشمش

 جلوی ندادن سوتی برای هایش تالش و عروسی کارهای

 مردک ان های تهدید از که بود کرده فراموش زانیار ی خانواده

 شد تار ای لحظه چشمش جلوی.بگوید زانیار به چیزی دیوانه

 بود فرستاده برایش که ویدیویی و انداخت اطرافش به نگاهی.

 باز را ان و شد می قلم دستش کاش ای که کرد باز را

 مختلف های حالت در ایدا های عکس از بود پر ویدیو.نمیکرد

 های بود،عکس کرده خوش جا لبش کنج سیگار که حالی در

 پیدا دست انها به چطور دانست نمی که اش گوشی خصوصی

 مختلفشان های فیلم برای سیامک و او از های شات و کرده

 که کردند می منتقل را حس واین بود نشده عمومی پخش که

 ای حرفه طوری همه و همه و دارد سِری و سَر سیامک با او



 خرابکار و منفور شخصیتی ایدا از که بودند شده ادیت

 ...بسازند

 

 .امد دیگری پیام برایش سریع

 

 ات عاشقانه کلیپ جای به سالن پروژکتور توی داری دوست-

 کنم؟ پخش رو این دوماد شاه با

 � 
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 با ات عاشقانه کلیپ جای به سالن پروژکتور تو داری دوست-

 کنم؟ پخش رو این دوماد شاه

 



 می افتاد،حس عروسیش زیبای مبل روی دستش از گوشی

 به ،صداها است چرخیدن حال در سرش دور سالن کرد

 بود،اگر مانده ثابت ای نقطه به چشمش و رسیدند نمی گوشش

 در را ارامی زندگی توانست نمی دیگر شد می پخش کلیپ این

 اش عروسی در زانیار همکاران تمام.کند سپری همسرش کنار

 به خودش رفت می زانیارش آبروی بودند کرده شرکت

 مردم بخشید می محال فرض بر را او هم زانیار اگر حتی!درک

 خواهرش روی چشمش.کردند نمی فراموش را افتضاح این

 داشت سراغ خودش در که انرژی ی مانده باقی با و ماند ثابت

 به ی چهره به نگاه یک تنها نیروانا برای.کرد صدا را نامش

 را اضطرابش عمق تا که بود کافی خواهرش ارام ظاهر

 نیروانا برای دستش بود خوبی بازیگر هم چقدر هر ایدا.دریابد

 به لبخند با. بزند گول را او بود نتوانسته ،هیچوقت بود رو

 .کرد زمزمه گوشش دم ارام و رفت خواهرش سمت

 

 خوبه؟ شده؟حالت چی-



 

 از نباید نشاند،کسی لبش روی لبخندی و داد تکان سری ایدا

 بود عروس روی ها نگاه ی همه شد می خبر با اش درونی حال

 نیروانا دست به حرف بی را کرد،گوشی می ظاهر حفظ باید و

 خودش پسر اسم دانست می که گوشی رمز نیروانا. سپرد

 به نگاهی بود مانده ثابت صحفه روی ،فیلمی کرد وارد را است

 کرد می خودداری او با چشمی ارتباط کردن برقرار از که ایدا

 اول ی ثانیه سی فشرد،همان پخش روی را انگشتت و انداخت

 ببرد پی دهد رخ بود ممکن که ای فاجعه عمق به که بود کافی

 نمی نیایستاد منتظر دیگر خواند که را ویدیو زیر ،پیام

 باید شود دیگری مریض ذهن قربانی خواهرش خوشی گذاشت

 به و انداخت سر روی را اش روسری.کرد می پیدا را شوهرش

 .کرد تند قدم بیرون سمت

 

 می کشید، ای اسوده نفس و کرد نگاه خواهرش رفتن به ایدا

 بزرگ پروژکتورهای از کلیپی امشب است ممکن محال دانست



 دار پاشنه کفش ان خواست می دلش چقدر. شود پخش سالن

 و بکشد دراز سرد های چمن روی و بیاورد در پایش از را بلند

 .... اتش سیگاری

 

 از ها اتیش این ی همه نرفتی رو از که کنن سرت تو خاک-

 . میشه بلند کوفتی سیگار این گور

 

 و عکس گرفتن برای و برخاست جایش از نازی درخواست به

 ایستاده منتظرش بیرون زانیار.رفت بیرون نفره دو فیلم

 زانیار که پوشاند،وقتهایی را اش چهره لبخندی بود،ناخوداگاه

 یکه و شدند می پاک ذهنش از دیگر فکرهای تمام دید می را

 همیشه از امشب که هایی عسلی و شد می زانیار میدان تاز

 .زد لب ارام رسید که همسرش به. بودند شده تر درخشان

 

 کن بغلم-



 

 گاز را زیرینش لب و انداخت اطراف به خجولی نگاه زانیار

  خواند را نامش اخطاری و گرفت

 

 ایدا-

 

 دستش سریع ،ایدا بود دیدنی واقعا زانیار ی درمانده ی چهره

 وقتهایی نکشد شیهه اسب مثل تا گذاشت دهانش جلوی را

 ابرو و شد می فعال درونش اسب خندید می دل ته از که

 اش خنده بلند صدای با بارها را زانیار گذاشت، نمی برایش

 فیلم وقتی بعد سالها نداشت دوست خب اما بود کرده غافلگیر

 . باشد معلوم حلقش ته بیند می را اش عروسی

 

 که مغروری و بدجنس داماد نمیکنی؟چه بغلم یعنی-

 ... میکنه رد رو خانوم عروس درخواست



 

 

 

 نه_بیست_صد#

 

  

 

 که مغروری و بدجنس داماد نمیکنی؟چه بغلم یعنی-

 ... میکنه رد رو خانوم عروس درخواست

 

 زد لبخندی بارید می شیطنت انها از که چشمانی به زانیار

 او از توانست نمی زانیار و بود شده زیباتر همیشه از ،همسرش

 .داد تکان سری و انداخت باال ابروی ،ایدا بگیرد چشم

 



 واسه مقاومتت دیگه بگیری چشم من از تونی نمی که تو-

 اخه؟ چیه

 

 مچ زانیار که شود رد زانیار کنار از خواست و کرد نچی نچ

 زمزمه گوشش دم و کرد اسیر هایش پنجه بین را ظریفش

 .کرد

 

 .خانوم ایدا میام در خجالتت از امشب-

 

 .شود سرخ خجالت از که بود ایدا نوبت اینبار

 

 کرد می حس بود زده لبخند بس از ایدا و بود خداحافظی وقت

 خورد،روی می جر دهانش کند باز را نیشش بیشتر ای ذره اگر

 سرپا را او که بود کمرش دور زانیار دست این و نبود بند پایش

 .کرد زمزمه زانیار گوش دم. بود داشته نگه



 

 از خدا به کرد کف ،دهنم زانیار دیگه میشن تموم کی وای-

 .کردم تشکر بس

 

 می نزدیکشان تبریک عرض برای که ای خانواده به زانیار

 .داد پاسخ حال همان در و زد لبخندی شدند

 

 .عزیزم میشه تموم کنی صبر دیگه یکم-

 

 :گفت حرصی و کوبید زمین را پایش نامحسوس ایدا

 

 باید کجا از من اخه.فوضولی میان که بگن تبریک نمیان-

 مثال داشته؟یا دختر دوست چندتا سیامک که بدونم

 نه؟ یا داره بازیگری استعداد دخترشون

 



 .کرد زمزمه تحکم با و داد فشار را کمرش کمی زانیار

 

 ...دلم عزیز کن تحمل. ایدا فقط دیگه یکم-

 

 معوج و کج را چالش و چشم هی که افتاد نیروانا به نگاهش

 همچین بود؟چرا او با شد دقیق ،کمی اورد می در ادا و کرد می

 ی جمله. بود چیزی عصبی تیک شاید نکرد توجهی. کرد می

 های فیلم کنندگان تهیه از یکی به را بود حفظ از که تکراری

 کمرش دور که شد زانیار دست ی متوجه.داد تحویل قبلیش

 نگاهی بود ایستاده رق و شق که او به تعجب با شد تر محکم

 .شنید را سیامک اشنای صدای که انداخت

 

 رسمی شلوار و بود،کت شده تیز فکش و بود قرمز چشمانش

 . نمیکرد نگاه زانیار به ابدا و بود پوشیده

 



 دوست چقدر..بیشتر همیشه از. امشب بودی شده خوشگل-

 میگم دارم چی...من امشب که داشتم

 

 خورد را حرفش باشد شده پشیمان اش جمله ی ادامه از انگار

 .کشید اش شده قفل فک به دستی و

 

 دعوت منو ،نباید واست کنم خوشبختی ارزوی تونم نمی-

 ... میکردی

 

 شب ترین جهنمی از خروج وراه انداخت ایدا به دیگری نگاه

 توجهی ایدا های گفتن سیا سیا به و گرفت پیش را زندگیش

 . بود شده بیشتر ایدا کمر دور زانیار دست نکرد،فشار

 

 ... بشکونم رو گردنش میخواد ،دلم عوضی ی مرتیکه-

 



 برگرداند خودش سمت به بود شده سخت که را زانیار ی چانه

 .گذاشت اش سینه روی را دستش و

 

 ... بگیره هم از رو ما تونه نمی چیز هیچ همیم، مال تو و من-

 

 

 سی_صد#

 

 

 

 تقریبا. شد تبدیل ارامی نوازش به کم کم و زانیار دست فشار

 باغ در یک درجه اقوام فقط و بودند رفته ها مهمان ی همه

 راهنمایی بخت خانه به را داماد و عروس که بودند مانده

 بود زانیار منتظر و بود نشسته ماشین صندلی روی ایدا.کنند

 به ایدا و شد باز راننده سمت بروند،در یشان خانه به زودتر که



 نیروانا اما برگشت سمتش به سریع است زانیار اینکه خیال

 .ماسید لبش روی لبخند بود

 

 کو؟ زانی پس عه-

 

 .کوبید دستش روی محکم و انداخت او به چپی نگاه نیروانا

 

 میزنی؟ چرا ای-

 

 که دادم اشاره و ایما بهت بس از کشتم رو خودم شب سر از-

 بزنم حرف باهات کلوم دو بیای برداری رو لشت تن دقیقه یه

 فرار میخاد انگار چسبیدی رو بیچاره اون دست همچین

 فراری راه مونده خودش کار توی خدا ی بنده دیگه نترس.کنه

 .نداره

 



 و داد تکیه صندلی پشتی به را سرش حوصله بی ایدا

 .بست را چشمانش

 

 حرفتو زودتر بگو-

 

 .رفت مطلب اصل سر و کرد مکثی نیروانا

 

 بگی ،خودت بگی زانیار به زودتر باید رو فیلم اون قضیه-

 جلوی تونستیم ما امشب کردی فکر. بفهمه خودش تا بهتره

 روز یه فیلم این ؟بالخره میتونیم هم فردا بگیرم رو پخشش

 ... بهش بگو امشب ،همین میشه پخش

 

 .توپید خواهرش به خشم با و کرد باز را چشمش ایدا

 



 پل از خرت که نگفتی؟حاال بهم االن تا چرا نمیگه بعد-

 میکشی؟میدونی سیگار گهگاهی که افتاد یادت گذشت

 شده هرجور بگو داداش افتم؟به می چشمش جلوی از قشنگ

 .کنه جمع رو گند این

 

 .زد لب و داد تکان تاسف به سری نیورانا

 

 ...میکردی پنهون ازش رو هیچی ،نباید ایدا کردی اشتباه-

 

 به را بود شده پر پر تقریبا که گلش دسته عصبانیت با ایدا

 را چشمانش و نشست سینه به دست و انداخت عقب صندلی

 گرم ابی اش دنده یک خواهرش از که دانست می نیروانا.بست

 .شد پیاده ماشین از شود نمی

 

 :حال



 

 بود مشخص اش برامدگی که نیروانا شکم از را نگاهش

 گذشته؟اهی صورت چه به خودش بارداری دوران گرفت،یعنی

 نگاهی بود رفته خواب به پایش روی که نیکان به و کشید

 را قلبش و کشید زبانه جانش عمق از انداخت،دردی

 در و راحت بود؟همینگونه کجا خودش فرزند سوزاند،یعنی

 اصال...اینکه یا بود خواب و بسته را چشمانش ارامش کمال

 بود؟ زنده

 

 قفسه به وحشیانه را خودش قلبش و گرفت ای لحظه نفسش

 چه آزاد...شود آزاد خواست می انگار کوفت می اش سینه ی

 بود؟برای شده ازاد اسمش مثل ایا داشت هم زیبایی اسم

 ی قیافه حتی اینکه و بود بچه عاشق ،همیشه همیشه؟

 ی چهره نیروانا. داد می عذابش نداشت یاد به را فرزندش

 .زد صدایش چندبار زده هول دید را خواهرش پریشان

 



 جان؟ ایدا،ایدا-

 

 ی شانه و کرد دراز را دستش نبود،نیروانا دنیا این در ایدا اما

 .کرد توبیخ را او مالمتگر داد تکانی را خواهرش

 

 ؟چقدر نمیدونی رو وضعیتت رفتی؟مگه فکری چه توی باز-

 امکان اخه؟میدونی بیاری فشار ات بیچاره مغز اون به میخوای

 باالس؟ایدا چقدر نبری در به سالم جون ها حمله اون از اینکه

 شمام؟ با

 

 به و زد کناری را اش زده خواهر ی خورده فر موهای ایدا

 ...انداخت نگاهی بود شد خیره او به نگران که خواهرش

 

 ...بده نشون بهم رو عکسش لطفا-

 



 را داد،منظورش تکیه راکش صندلی به خورده یکه نیروانا

 از اما بود درخواست این منتظر هم جورایی یک بود فهمیده

 ماهه چند ی بچه دیدن با او ترسید می. داشت خوف عواقبش

 نهایت و زد راه ان به را خودش.شود خراب حالش هم باز اش

 ...کند جلوه طبیعی که کرد را اش سعی

 

 کی؟ عکس-

 

 باال را صدایش کرد سعی و کرد ای قروچه دندان عصبی ایدا

 اما.بپرد نازش خواب از نازنینش ی زاده خواهر مبادا نبرد

 .زد می خنگی به را خودش خواهرش وقتی گرفت می حرصش

 

 ای کلمه هیچ ازش حاال تا که همون. ات زاده خواهر عکس-

 ...نگفتی من به

 



 .کرد زمزمه لب زیر ،ارام برگرداند را رویش نیروانا

 

 ایدا ندارم-

 

 نیروانای بود ممکن شناخت،محال می را خواهرش ایدا

 سرش...باشد نداشته را اش زاده خواهر عکس احساساتی

 را خدا ممکن لحن ترین عاجزانه با و گرفت دستانش میان

 .کرد صدا

 

 تفاوت بی و ببیند را خواهرش عجز توانست نمی دیگر نیروانا

 و برخاست جایش کند،از عمل پزشکش دستورات به تنها

 چشمش اشک.کرد توقف ازاد عکس روی و اورد را اش گوشی

 بکشد اغوش به را او بود توانسته روزی چند کرد،تنها پر را

 ی فرشته ان یعنی... بود شده اش ماه یک تازه که وقتی انهم

 بود؟ زده پر نحیف و کوچک



 

 🌸🌸 

 

  یک_سی_صد#

 

  

 

 کشید،باید عقب کمی خودش و داد ایدا دستان به را گوشی

 هر خواهرش تنها ارامش برای کرد می جور و جمع را خودش

 ...میکرد کاری

 

 نداشت را این اند،جرات کرده قفل دستانش کرد می حس ایدا

 دیدن با اینکه از ترسید شود،می خیره اش بچه عکس به که

 اخر؟می بود مادری چطور.نیاورد یاد به را او هم عکسش

 کرده باشد؟اشتباه نداشته کوچک جسم ان به حسی ترسید



 را فرزندش عکس که خواست نمی نیروانا از کاش ای بود

 که ترسید می و نبود مشخص خودش با تکلیفش.دهد نشانش

 یعنی.ببیند را کوچک صورت ان و بیاندازد تر پایین را نگاهش

 حاال که بود ممکن مگر بود؟اصال زانیار شبیه یا بود رفته او به

 کشیده؟طمع کسی چه به بیشتر اش بچه که بفهمد کسی حاال

 . کرد حس را لبش گرفتن گاز حاصل خون

 

 ی انداخت،صحفه پایین را نگاهش و داد جراتی خود به بالخره

 خشکش و کرد لمس را صحفه بود،روی شده خاموش گوشی

 ارامش،کمی در نیکان مثل بود،درست خوابیده اش بچه.زد

 و چندین هایش بود؟لباس کم وزنش اینقدر ،چرا بود نحیف

 شوند،مژه کوچکش دستهای ی اندازه تا بودند خرده تا چند

 سفیدش صورت روی زیبایی هالل نیم که داشت بلندی های

 حس. بودند مشکی زانیار او مثل بودند،موهایش کرده ایجاد

 چشمانش رنگ پس اما کشیده زانیار به لبش و بینی کرد می

 چه؟



 

 باال نفسش هم باز افتاد، زمین روی گوشی و لرزید دستش

 می حس اش سینه جناق در عجیبی امد،سوزش نمی

 از را نیکان بود گرفته نظر در را او دقت به که کرد،خواهرش

 . گذاشت تخت روی و برداشت پایش روی

 

 ... بکش نفس باش اروم. عزیزم ایدا-

 

 تر کبود و کبود صورتش و بود زده چنگ را اش سینه ایدا اما

 مواقع این برای که اکسیژنی کپسول ترسیده ،نیروانا شد می

 درشت های قطره. گذاشت ایدا دهان روی بودند دیده تدارک

 دردناکی ی صحنه.بودند شده سرازیر صورتش روی اشک

 بغض هم خودش که بس ،از زد زانو پایش جلوی بود،نیروانا

 جای را خودش توانست بزند،نمی حرفی توانست نمی داشت

 را او اما داشت اشتباهاتی خواهرش چرا بگذارد خواهرش

 .دید نمی رنج و درد همه این مستحق



 

 ...بمیرم الهی دلت برای بمیرم-

 

 زد چنگ را بود پاهایش روی که شد،پتوی بیشتر ایدا هق هق

 را ماسک بود ندیده مستاصل را خودش اینچنین ،هیچوقت

 . کشید پایین

 

 نیروانا؟ میکنه باز رو چشمش هیچوقت یعنی-

 

 کرد، می گریه خواهرش پای به پا هم او و شکست نیروانا بغض

 .نیاید درد به دلت و باشی صحنه این شاهد شد می مگر

 

 اینقدر زانیار؟چرا بود؟یا رفته من به چشماش رنگ یعنی-

 نیروانا؟ بود نحیف و الغر

 



 از بیشتر توانست نمی اینبار و دانست می را دلیلش نیروانا

 با ایدا خود باید بیاورد فشار بیمارش ذهن و ایدا به این

 می را ماجرا از قسمتی تنها ،او شد می روبرو خاطراتش

 می سعی هم قدر چه هر و بودند پاریس در زمان ان در دانست

 خواهرش به که عشقی بگوید ایدا به را حقایق تنها که کرد

 .شد می مانع داشت

 

 ندارم؟فقط ام بچه از خبری نیروانا؟چطور مادریم چطور من-

 . هیچی نمیاد یادم هیچی من. خالیم درون از میکنم احساس

 

 از کرد می گریه هیستریک و زد می سرش به محکم را دستش

 سر گریه هم او و بود شده بلند نیکان ایدا فریاد و داد صدای

 خودزنی مانع که رسید نمی زورش تنهایی به ،نیروانا بود داده

 .کرد می را سعیش الغرش دستان با هم باز ،اما شود ایدا

 

 .زد فریاد روبرویش ی صحنه دیدن با و کرد باز را در کیان



 

 خبره؟ چه اینجا-
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 .زد فریاد روبرویش ی صحنه دیدن با و کرد باز را در کیان

 

 خبره؟ چه اینجا-

 



 امد ایدا نزدیک انداخت،کیان کیان به نگاهی مستاصل نیروانا

 زد می زجه نبود بردار دست ایدا اما گرفت را هایش دستش و

 . داشت نمی بر نحیفش بدن و تن ازار از دست و

 

 ...ایدا نکش جیغ. کن نگاه من ،به ایدا-

 

 جای در ذهنش ، داشت فیزیکی حضور فقط انجا در ایدا اما

 پلکش پشت از پسرش ی چهره ای کرد،لحظه می سیر دیگری

 بین از جگرش پاره بود شده باعث او یعنی.رفت نمی کنار

 پایان بی های سوال به قاطعی جوابی که نبود کسی برود؟چرا

 بدهد؟ ذهنش

 

 انداخت،پا نگاهی رفت می سیاهی که ایدا چشمان به کیان

 به محکمی سیلی و برد باال را دستش و گذاشت دلش روی

 و کشید بلندی هین نیروانا.نواخت خواهرش لطیف های گونه

 .گرفت را شوهرش دست



 

 کیان؟ میکنی چیکار-

 

 بودند شده ثابت او روی که چشمانی به و نکرد توجهی کیان

 .شد خیره

 

 شده؟ چی بگو بهم ،حاال نیس کن،هیچی نگاه رو داداش اها-

 

 موج ان در قراری بی که چشمانی چسبید،با را کیان کت ایدا

 و کشید اش خورده ترک و خشک های لب به را زبانش زد می

 .زد لب

 

 ولی بگو دروغ شده اگه اس؟حتی کیان؟زنده کجاست آزاد-

 ...بگو بهم نیکان جون... اس زنده که بگو

 



 ،نمی گرفت دستانش میان را سرش و نشست زمین روی کیان

 که گفت گفت؟می می چه او کند،به ارام را ایدا چطور دانست

 شدی؟ حالت این باعث خودت

 

 توی خودت با اوردی برداشتی چرا رو جان؟بچه ایدا بگم چی-

 من نیس بچه اون از خبری اس هفته دو ؟االن سرما سوز اون

 ...نداره خبر اس؟کسی ؟زنده مرده ؟ایا بهت بگم چی

 

 افتاده شماره به نفسش که ایدایی به بست، درد با را چشمانش

 .کرد اصالح را امیزش سرزنش ی جمله سریع و شد خیره بود

 

 وجب به وجب رو اطراف اون تموم شده،زانیار گم فقط آزاد-

 . نیستش معصوم طفل اون از اثری هیچ گشته

 



 او به نگران که خواهرش افتاد،به کنارش حال بی ایدا دستان

 .زد لب ارام و انداخت نگاهی دوخته چشم

 

 ... ببینم رو زانیار باید-

 

 بگیرد نادیده را خواهرش نگاه خواهش توانست نمی نیروانا

 را اتاق نیاید فشار پریشانش روان به این از بیشتر اینکه برای

 را این توانست نمی ببیند را ایدا خواست نمی کرد،زانیار ترک

 بود بازگشته اش کله به عقل تازه که راهش به چشم خواهر به

 .بگوید
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 دستش به که سِرمی و انداخت اتاقش سیاهی به را چشمانش

 انقدر هم اتاق ببیند را ساعت که نداشت گوشی بود، وصل

 را دار شماطه ساعت های عقربه توانست نمی که بود تاریک

 نمی او به را زانیار دیدن ی اجازه خواهرش دانست می.ببیند

 از اجازه منتظر هم بود بچه وقتی حتی هیچوقت او اما دهد

 به جان کمی بودند کرده وصل او به که سِرمی.شد نمی کسی

 ساعاتی مثل سرش و بود کرده تزریق اش شده ضعیف بدن

 .زد نمی نبض قبل

 

 از که خونی به و کرد جدا دستش از تمام شقاوت با را سرم

 نکرد،دوست توجهی زد بیرون بود وصل مچش به که انژیوکتی

 های درد مستحق کرد می برساند،حس ازار خودش به داشت

 بود شده مرتکب بخششی قابل غیر گناه حتما. است بیشتری

 به را او هم زاار.... هم زانیار و کرد می سرزنشش مدام کیان که



 به سالنه سالنه... گرفت نمی او از خبری و بود سپرده خدا امان

 کرد می حس که کرد،کیفی باز را ان در و رفت کمدش سمت

 پیدا ان در نقد پول مقداری خوشبختانه کرد باز را اوست مال

 به متعلق کیف که نبود مهم چندان برایش حقیقتا کرد

 دیدن کرد می فکر ان به که چیزی تنها... نه یا باشد خواهرش

 توانست می که کسی ،تنها دید می را او باید.بس و بود زانیار

 زد تن را زد می زار تنش به که پالتویی.بود او بدهد را جوابش

 .کرد سر را بود سیاهتر دلش از که شالی و

 

 جایش از سختی به را او و زد مادرش بغل زیر را دستش زانیار

 مرتب سرش زیر را بالشت و خواباند جایش سر را او کرد، بلند

 در که پالتینیومی ی حلقه به نگاهی و کشید دردناکی اه.کرد

 .انداخت زد می برق چپش دست انگشت

 

 ؟ من با تو کردی چکار-

 



 می انداخت، بود شده خیره او به درمانده که مادرش به نگاهی

 ،سری بشنود اش نوه از خبری که است این منتظر دانست

 :گفت او به ارام و داد تکان

 

 ...،بخواب مادر بخواب-
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 ؟ من با تو کردی چکار-

 



 می انداخت، بود شده خیره او به درمانده که مادرش به نگاهی

 ،سری بشنود اش نوه از خبری که است این منتظر دانست

 :گفت او به ارام و داد تکان

 

 ...،بخواب مادر بخواب-

 

 گم اش روسری در و خورد سر مرضیه ی گونه از اشکی قطره

 و براق ای عسلی چشم جفت یک و بست را شد،چشمانش

 و شدند می خیره اطرافش دنیای به کنجکاوی با که درشت

 تجسم بودند چسبیده را شصتش انگشت که کوچک دستی

 ... بادام مغز نوه و است بادام بچه که گفتند می راست.کرد

 

 وقت برخیزد،این جایش از زانیار شد باعث در زنگ صدای

 حسن بود نمیزد،ممکن را یشان خانه زنگ کسی معموال شب

 با اورده دست به آزادش ی پرونده از ای تازه نخ سر که باشد

 را یشان خانه قدیمی در و داد سرعتی گامهایش به فکر این



 شالی سیاهی در اش پریده رنگ ی چهره که او دیدن با گشود

 .زد خشکش بود تر مشخص بود گرفته قاب را صورتش که

 

 ...زانی وایستم پام روی تونم نمی-

 

 باز را در کند توجهی ملتمسش لحن و او به اینکه بدون زانیار

 گوشه که اشکی ایدا. افتاد راه خانه ورودی سمت به و گذاشت

 لرزانش انگشتان نوک با را بود کرده النه چشمش ی

 و گرفت دیوار به را دستش... بود مرده زانیار برای انگاری.زدود

 باز هم را ورودی در زانیار.رساند ورودی به را خود ان کمک با

 خانه به را او که بود باقی شکرش جای هم باز بود گذاشته

 ...داد راه یشان

 

 حال فرش روی را رفت،پایش باال ها پله از بود مصیبتی هر با

 جایش از توانست نمی.نشست زمین روی همانجا و گذاشت



 جا از تا بود گرفته را مادرش بغل زیر که زانیار به شود بلند

 بود؟ امده خانوم مرضیه سر بر چه.شد خیره کند بلندش

 

 ایدا؟ اومدی اینجا چرا-

 

 او به که مادرش دهان جلوی بود،لیوانی مانده باز ایدا دهان

 بی مادرش.داد ماساژ را پشتش و گرفت بود شده خیره ایدا

 ...ریخت می اشک مظلومانه حرفی هیچ

 

 .کرد زمزمه شکسته ایدا

 

 برم؟ کجا...خونمه-

 

 بار را او و گرفت دست در را مادرش نحیف های شانه زانیار

 .خواباند بود بخاری کنار که تشکش روی دیگر



 

 ...کن نگاه خوب ببینی؟پس رو کارهات ی نتیجه اومدی-

 

 امد و رفت در برعکس زانیار به خانوم مرضیه از ایدا چشمان

 در که کارهایی تصور از ای بود؟لحظه کرده چه؟چکار یعنی بود

 این به را زانیار مادر او یعنی افتاد بود ساخته او از عصبانیت

 بود؟ انداخته روز

 

 یادم چیزی چون نیست انصاف... میگی داری چی... چی-

 ... بندازی من گردن رو تقصیرها ی همه نیست

 

 گوش به کرد می ناله درد با که خانوم مرضیه بغض پر صدای

 .رسید ایدا

 



 تقصیره بی اون... کردم دقتی ،بی بود خودم تقصیر مادر-

 .... پسرم

 

 ... داد تکان راست و چپ به را سرش زانیار

 

 اون با که بگیری رو جلوش خواستی وقتی بگم نمیذاری چرا-

 افتادی ها پله از نزنه بیرون خونه از برف اون توی معصوم طفل

 ها؟ شکست لگنت و

 

 از تقریبا را او گرفت اش قوی دستان در را ایدا نحیف ی شانه

 .کشاند مادرش تشک نزدیک تا و کند جا

 

 ... کن نگاه رو گلت دسته خوب بیا-

 



 قطره.شد اوار زمین روی زندگیش مهم زن دو کنار هم خودش

 پاکشان سریع که چکید اش جدی همیشه چشمان از اشکی

 .کرد

 

 بگم بهت اومد نمی دلم که همونی زانیارم؟ ببین،همون منو-

 اس هفته دو که اوردی روزگارم به چی اَبرو؟ببین چشمت باال

 ... کردم ولت

 

 ، فشرد را دردناکش پیشانی و گرفت دستش میان را سرش

 باال را سرش چندبار کند تایید را حرفی بخواهد که انگاری

 .کرد پایین

 

 اینجا میگی رویی چه با اومدی حاال بری خواستی می خودت-

 ای بچه ی گریه صدای دیگه اس؟نه خونه همون این خونمه؟

 چرا. زندگیم اینم و مادرمه وضع این ای خنده نه و میپیچه

 ایدا؟چرا؟ اومدی



 

 مثل که شالی دیگرش دست با و چسبید را زانیار دستان ایدا

 .کرد باز را بود خورده گره گردنش دور دار طناب

 

 حکم برام داری دوس ،هرچقدر عالم تموم گناهکار من باشه-

 فقط.. فقط زانیار نمیکنه فرقی برام کن مجازاتم و ببر

 

 و کرد بزند،مکثی حرف خوب توانست نمی هقش هق بخاطر

 .گرفت نفسی

 

 به رو تو زانیار بدونم میخوام اینو فقط... اس زنده آزاد که بگو-

 بده رو جوابم حسابی و درست قسم پرستی می که خدایی اون

 اس؟ زنده بچم.
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 و کرد بزند،مکثی حرف خوب توانست نمی هقش هق بخاطر

 .گرفت نفسی

 

 به رو تو زانیار بدونم میخوام اینو فقط... اس زنده آزاد که بگو-

 بده رو جوابم حسابی و درست قسم پرستی می که خدایی اون

 اس؟ زنده بچم.

 

 و درست بود وقت شد،چند خیره آیدا لرزان مردمک به زانیار

 نظر زندگیشان به کسی چه بود؟ ندیده را همسرش حسابی

 می اشک مسکوت که داد مادرش به بود؟دستمالی کرده



... داد آیدا سر باالی جایی به را ونگاهش شد ریش ریخت،دلش

 به او دانست می و گذشت می ایدا سوال از ای لحظه چند

 و نچسبد را اش یقه که کند می کنترل را خودش سختی

 نام به ای واژه با نزند،ایدا فریاد صورتش در دیگر بار را سوالش

 ...بود غریبه صبر

 

 زانیار-

 

 هم اش شده سخت دل که کرد صدا را اسمش عجز با انقدر

 ...بگذارد منتظر این از بیشتر را او که نداشت را این طاقت

 

 تونستیم نمی که بود نحیف و کوچیک اینقدر اومد دنیا وقتی-

 مادر لطف به اومد بدنیا ماهه هفت پسرم کنیم،اخه بغلش

 ...فداکارش

 



 دستش زانیار که چسبید را زانیار لباس ی گوشه زده بهت ایدا

 .زد پس را

 

 از خودت با تو نه یا اس زنده نمیدونم...لعنتی نزن دست بهم-

 من از چرا نه یا اس زنده بگی باید تو بردیش خونه این

 میپرسی؟

 

 را زانیار شد،هیچوقت خشک اسمان و زمین بین ایدا دست

 .کرد زمزمه درمانده.بود ندیده رحم بی اینقدر

 

 ...نمیاد یادم چیزی میدونی که ،تو نکن اذیتم-

 

 برای که بود مردی همان شد،این خاری گلویش در بغض

 او زانیار...نبود خودش که داد؟بخدا می جان اش چانه لرزیدن

 کردن بغض ی مرحله به حتی او شود باعث بود ممکن محال



 تکان سری... باشد ان بانی و باعث خودش که برسد چه برسد

 به شب وقت این را ایدا که نبود چیزی زانیار و او ی رابطه داد

 هیچ که ،فرزندی فرزندش بود ازاد...بود کشانده خانه این

 در که غریزی حس تنها و نداشت یاد به او از ای خاطره

 اش درباره که کرد می وادار را او بود شده بیدار وجودش

 ...بپرسد

 

 که دارید اینو وقت عمرم اخر تا اینجام ،من خانوم حاج-

 مادرید خودتون اما کنید مجازاتم کردم که کاری هر بخاطر

 آزاد بدونم میخوام فقط من نکنه اذیتم اینقدر بگید بهش شما

 ؟ اس زنده

 

 در دانست می بود انداخت،ویران پسرش به نگاهی زانیار مادر

 بود سوخته دلش اما باشد تلخ اینقدر که نیست پسرش مرام

 بالیی از فرزندش شدن گم از بود عاشقش که ایدایی رفتن از

 ... بود امده مادرش سر که
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 ...نکن اذیتش اینقدر داره زانیار،مادرگناه-

 

 ...انداخت ایدا به امیزی تحقیر نگاه و زد پوزخندی زانیار

 

 داره که خانوم همین رفته یادت خانوم داره؟حاج گناه ایدا-

 رو بچه خواست می میزنه سینه به رو معصومم طفل اون سنگ

 بندازه؟ کوفتی فیلم اون توی بازی بخاطر



 

 قدرت انگار ذهنش ،اما شد می اکو گوشش در زانیار صدای

 یاخته تک بود؟تک کرده چه نداشت؟او را حرفهایش تحلیل

 دیوارهای به تنها صداها و بودند افتاده کار از مغزش های

 قدرت اینکه بدون گشتند برمی و کردند می برخورد آن خالی

 ...باشند داشته را چیزی تحلیل تجریه

 

 میگویی دروغ که بزند فریاد قاطع خیلی توانست می کاش ای

 قاموسم در یکی این باشم داشته را هرکاری انجام توانایی من

 کارهایی به هم خودش که بود این اش بدبختی اما گنجد نمی

 همانند همیشه او...نبود مطمئن داشت را انجامش توانایی که

 رنگین یا اورد می بار به ویرانی یا امدنش با که بود طوفانی

 . زیبا کمانی

 

 ...نیست یادم هیچی من-

 



 بود زده حلقه ها ان در اشک که درشتی چشمانی با گیج

 نظر از را کرد می پایین و باال اشفته که را شوهرش

 زندگیشان های ویرانی به و کرد توقف ای لحظه زانیار.گذراند

 بیازارد را او که نداشت را دلش این از انداخت،بیشتر نگاهی

 ...دلش به لعنت صد و لعنت که

 

 قرص بمونه بیدار تونه نمی این از بیشتر ،مادر باال بریم بیا-

 ...میاره فشار خودش به موندن بیدار برای داره. ان قوی هاش

 

 با لب زیر مدام و کرد پاک را هایش اشک تند و تند ایدا

 .کرد می تکرار خودش

 

 ببخشید،ببخشید-

 



 عذرخواهی چه برای دانست می حال درعین و دانست نمی

 عقب به اینکه بدون و شد بلند سستش پاهای کند،روی می

 در که مقتدری زن همان خانوم مرضیه دیگر بار و برگردد

 و افتاده زمین روی ناتوان که ببیند را بود مانده باقی خاطرش

 ...نبود اتفاق این باعث خودش جز کسی اینکه بدتر

 

 چیز رساند،همه باال ی طبقه به را خودش ها نرده کمک با

 چقدر هر ایدا و داشت خنده بوی و بود،رنگ اشنا برایش

 چیزی روی توانست می کمتر شد می خیره اطرافش به بیشتر

 .شود متمرکز
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 چیز رساند،همه باال ی طبقه به را خودش ها نرده کمک با

 چقدر هر ایدا و داشت خنده بوی و بود،رنگ اشنا برایش

 چیزی روی توانست می کمتر شد می خیره اطرافش به بیشتر

 بود پله راه نزدیک که قدی ی اینه به نگاهش.شود متمرکز

 می چرخ پرچینش سفید لباس در که دید می را خودش.افتاد

 پری به و انداخته دوشش روی را کتش که زانیاری و زند

 کشید،نمی تیری سرش.است خیره وار شیفته رقصانش

 ذهنش به خاطرات یاداوری برای که است فشاری از دانست

 او به هیچوقت دیگر دانست می که نگاهی فقدان یا اورد می

 خانه در و داشت غریبی حس.نگرد نمی وار مجنون اینچنین

 دردناک ؟چقدر است بهتر بنشیند کجا دانست نمی خودش ی

 را ای غریبه مهمان حس خودش ی خانه در انسان که بود

 ندارد هم قصد و امده ادب عرض برای تنها که باشد داشته

 شانه شد باعث زانیار صدای...بماند انجا ساعت یک از بیشتر

 .بپرد باال هایش

 



 .بشین-

 

 همان که بود خودش به اگر که بود دستوری لحنش انقدر

 که زانیار اما نشست می زمین روی ورودی های پله نزدیک

 را او مبل نزدیکترین روی و گرفت را ارنجش دید را تعللش

 همانقدر باشد را سر که بالشتی یا کوسن مثل درست.کرد رها

 ...راهی سر همانقدر ارزش بی

 

 تکیه مبل پشتی به را ،سرش بود پیچیده هم در را دستانش

 !اخر کرد می داد،سنگینی

 

 بچه نتونی تو ممکنه زانیار؟غیر نکردی پیداش حاال تا چطور-

  نکنی؟ پیدا رو ات

 



 شد خیره ایدایی نداشت،به جدل برای انرژی انگار هم زانیار

 دیگری چیز استخوان چندکیلویی جز و رفته اب انگار که

 .بود نمانده باقی برایش

 

 جاده دل به بودی زده باهاش که رو کوفتی ماشین اون تموم-

 دنبال... دنبال رو منطقه اون وجب به وجب ایدا ، گشتم رو

 ... گشتم کوچیکش ی جنازه

 

 بی که ،صدایی برخاست ایدا وجود عمق از ناخواسته صدای

 .نبود شیون به شباهت

 

 باید باشش دزدیده کسی اگه نیست،حتی ازادم از اثری هیچ-

 اما.. باشه داشته ای ،خواسته بخواد پولی میدونم چه بزنه زنگ

 ...نیست خبری هیچ

 



 در را خون طمع توانست می که بود گرفته گاز را لبهایش انقدر

 بچه پس ربایی بچه نه و بود جنازه از اثری کند،نه حس دهانش

 بود؟ کجا اش

 

 ی بچه فقط کرده باز دهن زمین بچه؟یعنی این پس کجاس-

 بلعیده؟ منو

 

 حاال که عکسی قاب تنها سمت به و شد بلند جایش از زانیار

 ان به نگاهی و رفت بود تلفن میز روی گرفته خاک

 و نداشت ارایشی هیچ بود،ایدا ای ساده انداخت،عکس

 کمر خودش دست و بود کرده حلقه زانیار گردن دور را دستش

 اش چانه...خندیدند می دل ته از دو بود،هر کرده محصور را او

 ...خواباند میز روی برعکس را عکس و شد سخت

 



 بهم حالم ام بچه میگی مالکیت حس این با اینجوری وقتی-

 کردی همراه خودت با رو بچه اون که دلیلی تنها...ایدا میخوره

 ...بخدا میگیره ام مادرانه؟خنده حس...بس و بود من آزار

 

 نداشت تحمل ،دیگر سابید می هم روی را هایش دندان ایدا

 نبود مطمئن که هرچه از.کند قضاوتش رحمانه بی اینچنین که

 زاینار حرص اوردن در بخاطر تنها که دانست می را یکی این

 هم ازاد حساب انداخت نمی خطر به را کودکی هیچ جان

 ... بود پسرش او داشت فرق حسابی

 

 دنبال رو ام بچه عمد از من میگی بهم داری ای اجازه چه با-

 به سر خودم بگو یهو نکش خجالت اصال... کشوندم خودم

 ...کردم نیستش

 

 .داد می ازار را او هرچیز از بیشتر زانیار تفاوت بی نگاه



 

 ...خواستی نمی رو بچه اون هیچوقت تو که اینه واقعیت-

 

 تمام با را درد که کشید جوری و زد چنگ را موهایش ایدا

 ...کند حس وجودش

 

 دل تو مگه تو...زانیار ساختی هیوالیی چه ذهنت تو من از-

 هان؟ منی

 

 :گفت لب زیر و رفت اشپزخانه سمت به زانیار

 

 نقش هیچوقت بعدیت های پروژه توی میدم پیشنهاد بهت-

 همیشه... نمیاد بهت جوره هیچ.نکنی بازی رو مظلوم ادم یه

 ...گرفتی ازم رو ام بچه که االن حتی همیشه طلبکاری

 



 بتواند تا داد تکان سری و کرد جمع شکمش در را پاهایش ایدا

 کردند می بازی موشک قایم سرش در که فکرهایش میان از

 ...بدهد ادامه را همان و کند پیدا را یکی

 

 باید زانیار نیست مهم کردی چکار ،تو کردم چکار من اینکه-

 حتی... کنم پیدا رو بچه اون باید من... کنیم پیدا رو بچه اون

 کجا از... کنم پیدا رو بچه اون باید بشه هم سالم صد اگه

 زانیار؟ کنم شروع

 

 .برگشت ایدا سمت به و کشید اهی زانیار

 

 بست بن به باشه میتونه کی کار که میکنم فکر هرچقدر-

 جوری یه چرا پس توئه ی دیوانه طرفدار اون کار اگر.میخورم

 کثیفی انتقام اون به تا منه پیش ات بچه که نمیکنه حالی بهت

 قبل که دزدیه بچه باند رییس کار برسه؟اگر ذهنشه توی که

 برام رو ام بچه ی جنازه چرا کرد منحلش تو با ازدواج



 اباد ناکجا به میکنم پیدا که رو نخی سر هر نمیفرسته؟گیجم

 ...نمیدونم...میشه ختم

 

 بود شده تر سفید وحشتناکی طرز به رنگش که ایدا به زانیار

 داخل قند برگشت،چندین کابینت سمت به و انداخت نگاهی

 ...زد بهم را ان و انداخت اب لیوانی

 

 

 

 

 و بود خیره ای نقطه به شده خشک که ایدا دست به را لیوان

 بود شده رها که کودکی از وحشتناکی های صحنه ذهنش در

 جمع حواسش دستش به جسمی برخورد از.داد ساخت می

 اینکه بدون شد بود ایستاده سرش باالی لیوان با که زاینار

 .کرد نجوا بگیرد را لیوان



 

 کنیم؟ چکار باید-

 

 که ایدا ی خورده ترک و خشک لبهای به را لیوان زانیار

 راه تنها و داد فشار نبودند رنگش سرخ رژ بدون روزگاری

 از چشم مستاصل که ایدایی به را رسید می ذهنش به که حلی

 ...داد گرفت نمی او

 

 . ایدا رو چی همه.... بیاد یادت رو چی همه باید-
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 ...  ایدا رو چی همه.... بیاد یادت رو چی همه باید-

 

 گوشه زد،از چانه زیر را دستش و انداخت پا روی را پایش آیدا

 گوش روانکاوش حرفهای به دقت با که زانیار به چشمش ی

 دارش پاشنه های بوت به نگاهی.انداخت نگاهی داد می

 بتواند تا پوشید می لباس ها تر قبل مثل حداقل انداخت،باید

 بود بسته آن یاداوری به زندگیش که لعنتی قبل ان از چیزی

 ...بیاورد خاطر به

 

 dissociative)اصطالحا ما رو راد خانوم اختالل-

amnesia)نیست این تنها ایشون مشکل متاسفانه که میگیم. 

 



 مورد زن بازیگر به نگاهی چشمی زیر و کرد صاف گلویی

 داد می گوش حرفهایش به حوصله بی که اش عالقه

 باشد روانکاو اینکه از قبل شد طوالنی کمی انداخت،نگاهش

 امده آیدا همراه که جدی مردی ی خیره نگاه... بود مرد یک

 را سخن ی رشته کرد سعی و کرد حس خودش روی را بود

 .کند پیدا

 

 قسمت هستن،یعنی دچار همPTSD اختالل به ایشون-

 رو دردناک ی خاطره اون که داره این بر سعی ناخوداگاهشون

 برای ،مغزشون مدت بلند ی حافظه بر عالوه کنه فراموش

 کرده سعی رو دردناک خاطرات این کنه دفاع خودش از اینکه

 ...برداره رو ذهنیblock این باید ما یعنی... کنه پنهان

 

 در و بچسبد را متشخص دکتر ای یقه که داشت تمایل ایدا

 اصل سر برو زودتر است کم وقت که بزند فریاد صورتش

 را او دکتر حرکت این از بعد داشت امکان خب اما مطلب



 یک دنبال که داشت را اش حوصله نه هم او بیاندازد بیرون

 های ناخن به را،نگاهی وقتش نه بگردد اعتماد مورد دکتر

 مدت تواند می چطور زانیار دانست ،نمی انداخت مرتبش

 نفر یک های وراجی به و بنشیند یکجا در ثابت را طوالنی

 شد بلند جایش از شد می طاقت بی کم کم دهد؟داشت گوش

 به باشد داشته کنترلی ان روی اینکه بدون هم دکتر نگاه و

 .شد کشیده او سمت

 

 بیاندازد بیقرار ی ایدا سمت به نگاهی اینکه بدون زانیار

 که را دکتر حواس تا زد بشکنی و انداخت ساعتش به ،نگاهی

 دو از بعد چیزها بعضی.کند جلب را بود شده همسرش پرت

 حتی رقم،ایدا یک این اال بودند شده عادی تقریبا برایش سال

 ،سعی کرد می جلب را ها توجه باز زد می تن هم گونی اگر

 می حساس بدتر بار هر اما بیاید کنار قضیه این با بود کرده

 می دامن حساسیت این به هم ایدا اطراف مردان البته شد

 .زدند



 

dissociative amnesia:ای تجزیه فراموشی 

 

PTSD:سانحه ازپساسترس اختالل 

 

 🌸� 
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 ...فرمودین می داشتید دکتر اقای-

 



 باشد شده بیدار خواب از بشکن ان از بعد انگار که دکتر

 که را ایدا کرد سعی و برگشت زانیار سمت به زده خجالت

 ...بگیرد نادیده کرد می متر را اتاقش

 

 گرفتن قرار درش قبال که هایی موقعیت با رو ایشون باید ما-

 ،مسیرش تصادف ی ،صحنه زندگی محل ،مثل کنیم مواجه

 خودش های ریسک روش این البته ساختگی تصادف یه حتی

 رو خاطرات اون نتونن ایشون هیچوقت ممکنه.. داره رو

 همون به هم مغز کنند تالش بیشتر هرچقدر ،یعنی برگردونن

 یه یا... باشه داشته خاطرات اون کردن خاک در سعی اندازه

 .بشن ها قبلی جایگزین ساختگی و اشتباهی خاطرات سری

 

 :داد ادامه و گرفت نفسی

 



 روش که ای گسترده تحقیقات رغم علی ها انسان مغز ببیند-

 روش این از هیچکدوم پس اس ناشناخته هم هنوز شده انجام

 . نیست قطعی ،روش ها

 

 قبلش جای به ضرب به را بود شده شل که شالش پر ایدا

 :غرید حرصی و برگرداند

 

 وسطه بچم پای بیاد یادم لعنتی ی گذشته این حتما باید من-

 ساعته ،دو حداقل بدید من به درمونی درست راهکار یه...

 !دکتر اقای نیست قطعی چیز هیچ بگین اخر که نشدم منتظر

 

 که ،طوری کرد بیان امیزی تمسخر لحن با را دکترش اقای

 در را خودش کمی و پرید جوان نسبتا دکتر روی از رنگ

 ...کرد جا به جا اش صندلی

 



 .نباش طلبکار اینقدر-

 

 اما...داد می هشدار او به که بود زانیار خونسرد ظاهر به صدای

 این به گذاشتن پا با کرد می حس بود زده اخر سیم به ایدا

 زودتر تواند می و کند می پیدا دست حلی راه به شیک مطب

 ببیند را چشمانش رنگ زودتر تواند پیداکند،می را اش بچه

 دچار بدی درد سر به.  بود شده امید نا دکتر حرفهای با اما...

 زانیار سمت به که صورتی به بود عصبی شدت بود،به شده

 ...برگشت

 

 و ادم از نباشم؟اتفاقا طلبکار نیستم؟چرا من بده ادم مگه اره-

 برامون دشمن کلی شغلت ی واسطه به که تو از طلبکارم عالم

 و همه از دیوانه طرفدار اون داشتن برای خودم از تراشیدی

 . طلبکارم من همه

 



 بود نزدیک و رقصیدند می چشمش جلوی سیاهی های نقطه

 :کرد زمزمه ،شکسته شود زمین اوار

 

 رفته کی به چشماش رنگ بدونم میخوام فقط من-

 ...ببینم رو کشیدنش نفس میخوام...همین

 

 

 

 چهل_صد#

 

  

 

 رفته کی به چشماش رنگ بدونم میخوام فقط من-

 ...ببینم رو کشیدنش نفس میخوام...همین



 

 لرزان دستهای ،به کرد پر اب لیوانی و شد بلند جایش از دکتر

 همچنان زانیار.بنشیند صندلی روی که خواست او از و داد ایدا

 عدم برای عصبانیتش بیشتر بخش ،شاید نمیکرد نگاه او به

 شد می مگر کرد می فکر خودش با ،گاهی بود زانیار ی توجه

 نیروانا از هم یکبار باشی؟حتی دلتنگ ندیدی که کسی برای

 مادر اگر اینکه بود کننده قانع ایدا برای جوابش بود پرسیده

 که کرد می نگاه ازاد عکس به ساعتها شبها...شود می باشی

 به او از کوچک هرچند چیزی و دهد اش یاری ذهنش شاید

 شدند می بیشتر و بیشتر ذهنش های تاریکی اما بیاورد خاطر

 قلبش که سیاهی از زیادی وحجم ماند می او اخر دست و

 پرت دکتر صدای به حواسش...نداشت را حملشان توانایی

 ...شد

 

 دارین؟ خاطر به رو کجا تا-

 



 اعصابش به کمی کرد سعی و گذاشت هم روی چشمی ایدا

 چیزی که زنی با کرد تصور را باغی ذهنش شود،در مسلط

 همان روی بود قشنگی تصویر... بود زده بغل را ای بچه همانند

 تکیه دکتر دفتر راحت مبل به را سرش... کرد تمرکز

 شدت به لحن با دکتر که سوالی به درنگ ای لحظه بدون...داد

 :داد پاسخ بود پرسیده ارامش

 

 ...ایشون با ازدواجم شب-

 

 شکل لبش روی پهنی لبخند ناخوداگاه حرف این گفتن با

 در زانیار شدن جا جابه متوجه چشمش ی گوشه از گرفت،

 عمق کرده،لبخندش معذبش دانست می شد اش صندلی

 به نگاهی دکتر...بدهد او به تکانی بود توانسته بالخره گرفت

 فرو را اش خنده و انداخت ایدا کنار جدی مرد معذب ی چهره

 .برد

 



 ...کنیم شروع کجا از که ببینم بگید،میخوام بیشتر خب-

 

 حتی اینکه ،بدون بست نقش ایدا لبان روی شیطانی لبخند

 زانیار ی خیره نگاه شده موفق دانست می کند باز را چشمانش

 .کند متمرکز خودش روی را

 

 مثل بودم خوشحال خیلی اومدیم،من عروسی از البته،وقتی-

 در کرد می اذیتم که کفشام و رفتم خواب اتاق به عروسی هر

 ...بعدش...نبود من ی عهده به چیزا بقیه اوردن در اخه اوردم

 

 بیشتر را ماجرا داغ پیاز تا کشید را بعدش ی کلمه عمد از

 دست و گرفت را ایدا مچ و برداشت خیز جایش از زانیار...کند

  زد اش چانه زیر

 

 ...رو بازی مسخره این کن تموم-



 

 تا راند لپش ی گوشه به را زبانش و کرد باز را چشمانش ایدا

 زانیار معذب ی قیافه دیدن از شود،همیشه خندیدنش مانع

 به رو ببرد باال را صدایش اینکه بدون گرفت می اش خنده

 :زد لب زانیار

 

 ...که محرمه دکتر-

 

 دیدن با بالفاصله و شد بیشتر اش چانه به زانیار دستان فشار

 ...شد برداشته کل به فشار ایدا صورت روی درد از های رگه

 

 یه اوقات ،گاهی برگردید همونجا به که اینه من پیشنهاد-

 بوی یه ،حتی ارزش بی شی یه شاید حتی شی ،یه عکس

 ...خاطراتتون برگشت برای بشه تلنگری ممکنه خاص

 



 هم شرایط بدترین در را ادب جانب که همیشه برخالف زانیار

 را حرفش راه میان و پرید دکتر حرف میان کرد می رعایت

 :کرد قطع

 

 راه اگر...اینجوری ،نمیشه بشیم جدا هم از داریم قصد ما اما-

 ... هستش ای دیگه حل

 

 می شد،حس خشک بود ایدا دهان در که ابی تمام ای لحظه

 و برد قلبش میان سنگی دل تمام با را دستش کسی که کرد

 نداشتند برگشتی راه هیچ یعنی... است کنده جایش از را ان

 زانیار بدون مگر زانیار؟اصال بدون شد می چه او تکلیف پس

 برمی برعکس و زانیار به دکتر از اش درمانده شد؟نگاه می

 دل ته از خواست می دلش...بگوید چه دانست نمی و گشت

 چهره به نگاهی دکتر... نمیاد یادم چیز هیچ من که بزند جیغ

 و ،گیجی تعجب مثل مختلف احساسات از مجموعی که ایدا ی



 چندان محبوبش بازیگر گویا انداخت بود ترس همه از تر مهم

 ...نیامده خوشش همسرش قبلی ی جمله شنیدن از هم

 

 ام توصیه فعال من اما دادن پیشنهاد هم هیپنوتیز دکترشون-

 اجباری هیچ... کنیم شروع اشنا های محل از که اینه

 از اما کنم امتحان رو هیپنوتیز ایشون روی میتونم من...نیست

 دست بهشون شدیدی عصبی های حمله ایشون که جایی

 گیر توش که جایی از نتونیم که باالس خیلی ریسکش میده

 .... گردونیم برش ذهنی لحاظ از کرده

 

 نبود مهم خودش بود،برای بسته دخیل زانیار دهان به ایدا

 خطر به هم جانش خاطرات ان اوردن یاد به راه در اگر حتی

 ...داشت را ارزشش ازاد. داشت را ارزشش بیفتد

 

 ...ام اماده من-



 

 روی بپوشد اینکه بدون را کتش و شد بلند جایش از زانیار اما

 بگذارد؟ تنهایش خواست می گذاشت،یعنی دستش

 

 زمانی که کسی ی شده درشت چشمان به نگاهی زانیار

 :گفت دستوری و انداخت بود دنیایش

 

 . خونه گردیم می بر کنه هیپونتیزمت نمیخواد پاشو-

 

 

 

 یک_چهل_صد#

 

 



 ... خونه گردیم می بر کنه هیپونتیزمت نمیخواد پاشو-

 

 ساک داخل را چیزی کرد می سعی تند و تند که ایدا به نیروانا

 می هال از گنگی میکرد،صداهای نگاه خیره بچپاند اش گنده

 قوی شخصیت دو بودند،هر بحث حال در کیان و شنید،زانیار

 می واقعا نیروانا اینبار اما امدند می کنار خوب هم با و داشتن

 ... خاص موضوع این سر حداقل نیایند کنار هم با که خواست

 

 چی؟ شه بدتر حالت اونجا بری اگه-

 

 همین بار بیست بر بالغ صبح از که خواهرش به چپی نگاه ایدا

 او از مختلف های مکان از مختلف صدای تن با را سوال

 ...انداخت بود پرسیده

 



 جواب چی پرسیدی رو سوال همین ام دستشویی دم بار یه-

 ؟ شنفتی

 

 بینی به چینی کننده مشمئز ی خاطره ان یاداوری با نیروانا

 تاسف کمال با که کرد پرتاب ایدا سمت به را بالشتی و داد اش

 ...نخورد سرش به

 

  نکبت...بخدا ندیدم جا هیچ تر چندش تو از-

 

 به و دهد جای ساک در را لباس که شد موفق بالخره ایدا

 .برگشت نگرانش همیشه خواهر سمت

 

 نگران اینقدر کجاش این...شوهرم ی خونه برم میخوام-

 اون مخ و انداختی راه شوهر ی خانه به نه کمپین که کنندس

 نده؟ اجازه که خوردی ام بیچاره کیان



 

 ی کشیده و الغر دستان و نشست ایدا کنار زمین روی نیروانا

 . گرفت خودش دستان بین را خواهرش

 

 دست از رو ام خونواده از مونده باقی عضو تنها نمیخوام من-

 ... همین بدم

 

 و کشید بیرون خواهرش گرم دستان بین از را دستش ایدا

 دست در بود شده تر گرد حاملگی اثر در که را گردش ی چانه

 :گرفت

 

 اما... ندارم شدن احساساتی ی حوصله ،االن خواهر عشق-

 . باشم خودم مراقب میدم قول

 



 سر به باز و اورد باال سرت بر خاک معنای به را دستش نیروانا

 ...بازگشت اش قبلی جای

 

 میخوام اومده؟یعنی پیش وضعیت با داری حسی چه حاال-

 ... بگم

 

 گذاشت ای کیسه در را هایش کفش و زد غمگینی لبخند ایدا

 در چه دانست نمی و فهمید می را خواهرش های نگرانی ،علت

 ازاد باید که بود این دانست می که چیزی تنها بگوید جوابشان

 که بود ای خانه به برگشت هم اش چاره راه تنها و کند پیدا را

 ...بود کرده سپری انجا بد چه خوب چه را عمرش از سال دو

 

 چطوری اوردی سرشون که بالهایی اون با بگو نکن تعارف-

 ...خونه اون توی برگردی میخوای

 



 این ایدا اما کند انکار که اورد باال را دستش زده هول نیروانا

 ...نداد او به را مهلت

 

 اتفاقی چه که تو هم و میدونم من ،هم نیستش انکار به نیازی-

 کنم درست رو چیزی که نمیرم من... افتاده زانیار مادر برای

 جبران برای وقت بعدا اس بچه اون کردن پیدا من اولویت االن

 ... هست چیز همه

 

 می چرخ ذهنش در بود مدتی که سوالی و کرد منی من نیروانا

 رگه و بود ایدا خواهر او نبود که کرد،هرچه بازگو را خورد

 ... بود رسیده هم او به ذاتی جسارت این از هایی

 

 هنوز...هنوز-

 

 🌸🌸 
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 هنوز...هنوز-

 

 شالش و شد بلند جایش از و چرخاند کاسه در را چشمش ایدا

 .کرد مرتب اینه جلوی را

 

 کرده؟ گیر سوزنت-

 

 خوبی ایدا به انگار زد دریا به ،دل کرد جمع را موهایش نیروانا

 !سر خیره دخترک بود نیامده

 



 داری؟ دوسش هنوز-

 

 براقش چشمانش ماند،به ثابت ای لحظه سرش روی ایدا دست

 مطب از زانیار با که زمانی از دقیق برق این. شد خیره اینه در

 ... بود افتاده چشمانش در بودند امده بیرون دکتر

 

 چی همه میکردم فکر نبودم باغ توی اصال که اوال نمیدونم-

 ...قبله مثل

 

 تصویرش در که ایدا به منتظر و زد چانه زیر را دستش نیروانا

 .شد خیره بود شده گم اینه در

 

 باال ام جوره هیچ افتادم چشمش جلوی از کل به میبینم االن-

 که خودخواهه چقدر بگی شاید بگم چطوری خب اما...نمیام

 اینکه از خوشحالم اما... باشه خوشحال میتونه شرایط این توی



 نبود بخاطر باید االن اینکه با خونه اون به برگردم میخوام

 ...اما خوشحالم کنم گریه خون پسرم

 

 زیر ی زمزمه متوجه نیروانا... رفت در سمت به و کرد ای خنده

 .شد اش لبی

 

 ...ام مادری چطور دیگه من-

 

 فراری خانه ان از زمانی که بزند ایدا ذوق توی بود نیامده دلش

 هایش طلبی جاه و خواهرش که دانست می دلش ،ته بودی

 کیان مثل توانست نمی خب اما شده مشترکشان زندگی باعث

 و بود خواهرش تنها ایدا... کند برخورد منطقی موضوع این با

 ... اشتباهاتش تمام با داشت دوستش

 

 .کرد زمزمه و شد نزدیک زانیار به دست به ساک ایدا



 

 ...ام اماده من-

 

 کیان و نیروانا از بندازد نگاهی او به اینکه بدون زانیار

 بیرون خانه از سنگینش ساک برداشتن با و کرد خداحافظی

 .زد

 

 و زد بغل بود چسبیده پایش به که را نیکان و کشید اهی ایدا

 کرد می حسودی نیروانا به کرد،گاهی باران بوسه را صورتش

 بهانه شبها او ی ،بچه گیرد می را اش بهانه شبها اش بچه که

 ...نبود؟ بلد مادری که گرفت؟مادری می را که ی

 

 را هایش نصحیت تا نداد اجازه او به و بوسید هم را خواهرش

 در نصحیت و بود کنی گوش حرف ادم اگر بگیرد سر از

 ...نبود هوا در پا اینقدر اش زندگی که رفت می گوشش



 

 انگار شود محکوم هم باز که بود منتظر انداخت کیان به نگاهی

 و بیاندازند گردنش به را ها تقصیر ی همه که بود کرده عادت

 ... شود مواخذه کسی جانب از که بود منتظر لحظه هر

 

 ...زد کمرنگی لبخند و داد تکان سری کیان

 

 میخام برگردی آزاد با و بری که میکنم ارزو کوچولو موش-

 ... کنم بغل دیگه بار یه رو ام زاده خواهر
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 قشنگ ارزوی از لبخندی هم هنوز نشست ماشین توی وقتی

 هم در های اخم دیدن با که بود بسته نقش لبانش روی کیان

 ...رفت و زد پر زانیار

 

 می فشار نحیفش های شانه به ،سکوت بگوید چه دانست نمی

 بچگی یاد را او بود متنفر سکوت از خدا ی همیشه... اورد

 باغ در تنها نیروانا و مادرش پدر نبود در که انداخت می هایش

 شاید زد می حرف عروسکش با بانو مهری ی خانه ی زده یخ

 هم بود شده بازیگری ای حرفه وارد که دالیلی از یکی

 ...بود سینما برق و زرق پر صنعت ملزومات از که بود هیاهویی

 

 بگی؟ چیزی یه میشه-

 



 باز را کمربندش کالفه ایدا برنگشت، سمتش به هم باز زانیار

 خاکی صندلی که نبود مهم ،برایش زد بغل را پاهایش و کرد

 چون بگیرد بغل محکم را خودش داشت دوست فقط شود می

 را جوابش حتی...دهد انجام برایش را کار این که نبود کسی

 ... شد خیره بیرون به و کشید ،پوفی نداد هم

 

 بود قرار ،چطور افتاد خانه در به چشمش شدند که کوچه وارد

 نگاه توانایی بود رو پر هم شود؟هرچقدر روبرو زانیار مادر با که

 او از را نداشت،پسرش را کشیده درد زن چشمان در کردن

 و بود کرده علیل را خودش بود زده گند زندگیش به و گرفته

 تف بود او جای ایدا اگر دیگر، بود مشخص هم اش نوه تکلیف

 اش خانه در که برسد چه انداخت نمی عروسش صورت در هم

 ...کند باز او روی به دوباره

 

 ...شو پیاده-

 



 زده زل خانه در به مسکوت است مدتی که نبود حواسش

 :پرسید دستپاچه و انداخت زانیار به ،نگاهی

 

 من دیدن با اعصابشون یعنی... نمیشن ناراحت خانوم مرضیه-

 ..اخه ریزه نمی بهم

 

 اوقات گاهی هم او دهد ادامه را اش جمله باقی توانست نمی

 ... کشید می خجالت

 

 و نشست اورده سرش به رو بال این که کسی با مجبوره-

 ...ها بعضی برعکس بگذره اش نوه از تونه نمی... کنه برخواست

 

 حس زبانش روی توانست می را زانیار حرفهای تلخی طعم

 و افتاده پایین سر از غیر به بدهد او به داشت جوابی کند،چه



 اینبار...ارزیدند نمی خدا لعنت به هم کدام هیچ نادم؟که نگاه

 ...دزدید می زانیار از را نگاهش که بود او

 

 ها پله شد،از وارد سرش پشت مطیع انداخت،او را کلید زانیار

 حدیث یا زانیار خاله امد؟اگر می اشنا نا زنی ،صدای رفتند باال

 چه؟ بود

 

 🌸🌸 
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 ها پله شد،از وارد سرش پشت مطیع انداخت،او را کلید زانیار

 حدیث یا زانیار خاله امد؟اگر می اشنا نا زنی ،صدای رفتند باال



 کشید موهایش به دستی...نداشت را یکی این چه؟تحمل بود

 خواهر نبود نبودندممکن اش کله مهمان زیادی مدت احتماال

 ریشه از اورده عزیزت سر را بال این که طرفی گیس و باشی

 می را کار همین بود انها جای ایدا اگر یعنی... نکنی

 باعث و گذشت ذهنش از صاعقه مثل فکری ای لحظه...کرد

 سرش...دیگری زن زانیار نکند...شود میخکوب جایش در شد

 امکان...بردارند سرش از دست مزاحم افکار تا تکان محکم را

 و رابپسندد زنی که بود کرده فرصت کی زانیار اصال نداشت

 به در و کرده گم را پسرش وقتی کم مدت در کند؟انهم عقدش

 احمقانه فکر از لبش روی لبخندی بود؟ او از نشانی دنبال در

 ...گرفت شکل اش

 

 ... دادی رد قشنگ-

 

 یعنی که انداخت باال ابروی و برگشت او سممت به زانیار

 ...شد وارد سرش پشت و زد لبخند تنها ایدا... گفتی چیزی



 

 که زن... کرد تر راحت را ایدا خیال و گفت بلندی... یاا زانیار

 زد زیبایی لبخند و برگشت انها سمت به امد می نظر به غریبه

 ...شد خشک جا در لبخندش ایدا دیدن با که

 

 همون شما خوبه؟سالم حالتون...ترسیدم لحظه یه وای-

 ...بازیگر

 

 رنگش طالیی موهای که زیبا و قامت بلند زن از را نگاهش ایدا

 زانیار به و گرفت بودند زده بیرون اش روسری از کمی

 گرفته ضرب زمین روی مضطرب پایش با سینه به دست.داد

 را زن ان جواب که نبود مهم برایش هم اصال و بود

 بدهد را جوابش بود هوویش او اگر نداشت دوست یعنی...نداده

 متوجه اصال گویا زانیار...بریزد را خونش همانجا داد می ترجیح

 ان به را خودش و شد می یا شد نمی ایدا های غره چشم ی

 ...بود زده راه



 

 کجاس؟ مادر-

 

 کشید داد می جلوه تر زنانه را او که بندش پیش به دستی زن

 ...زد کنار را بودند افتاده صورتش روی که موهایش از تاری و

 

 هم شما غذای...خوابن هم االن دادم رو جون مرضیه غذای-

 ...اس اماده

 

 را زانیار اسم بلند صدای با بود نمانده انفجارش به چیزی ایدا

 ...کرد صدا

 

 کنی؟ معرفی رو ایشون نمیخوای-

 



 ایدا اما تر ارام یعنی که برد اش بینی سمت به را دستش زانیار

 عصبی های حمله ان از دیگر یکی که است االن کرد می حس

 دختر...بود افتاده شماره به تقریبا نفسش...بدهد دست او به

 معرفی برای اقدامی که بود خورده موش را زبانش انگار که هم

 مدت این در زانیار که شد نمی داد؟باورش نمی انجام خودش

 فقط نبود زرنگ اینقدر که ایدا باشد؟برای شده عاشق کم

 ...کند نگاهش حسابی و درست تا بود کشیده طول ماه شش

 

 نشان ضعف خواست نمی دلش اما رفت می گیج سرش

 بند بود اطرافش که چیزی ترین نزدیک به دهد،دستش

 چندان برایش اطرافش اجسام دوری یا نزدیکی البته...شد

 او از داشت دوست ترجیحا داشت وجود زانیاری اگر نبود مهم

 ...شود اویزان

 

 های فیلم دوستام با گاهی راد؟من خانوم کجا اینجا کجا شما-

 ...دیدیم می رو شما



 

 دست به و نیانداخت نازش از پر صدای او به نگاهی هم باز ایدا

 :نالید مستاصل و زد چنگ زانیار

 

 کیه؟ این...زانی نکن مجازاتم اینجوری-

 

 زانیار گوش به چطور دانست نمی که بود ارام اینقدر صدایش

 زارش حال او به نگاهی بالخره زانیار و رسید اما رسید

 غرق ایدا های مشکی در ها عسلی ای لحظه انداخت،تنها

 عسلی ان نگاه رنگ اخر افتاد شماره به بدتر ایدا نفس و شدند

 ...بودند شده قبل مثل ای لحظه ها

 

 حال در تقریبا که را او و زد ایدا کمر دور را دستش زانیار

 :گفت بلند صدای با و کرد بلند بود سقوط

 



 ...افکاری خانوم هستن مادرم پرستار ایشون-

 

 پشت هردویشان به ای لحظه بود گرفته ای تازه جان انگار ایدا

 و زدود را بود کرده خانه چشمانش در که اشکی قطره و کرد

 کوچکش اسم داشت گویا که پرستار سمت به پهنی لبخند با

 .برگشت گفت می را

 

 دلم عزیز کن صدام عسل-

 

 خواست می دلش,  داد اش بینی به نامحسوسی چین ایدا

.... قشنگی این به اسم حیف...اصال پرسید را اسمت کی بگوید

 کند می لطفی کم دختر حق در دارد دانست می خودش البته

 .نبود خودش دست اما
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 ...هم ایشون-

 

 می معرفی چگونه را ایدا ،باید برگشت ایدا سمت به زانیار

 جداییمان بر قرار که همانی است همسرم او میگفت کرد؟

 ...کرد می معرفی چه را ؟او نیست که ای ؟بچه ام بچه بود؟مادر

 

 باشد نداشته وجود ایدایی انگاری و امد جلوتر کمی عسل

 :گفت

 

 نهایتا...دارین معروفی این به فامیل بودید نگفته زانیار اقا-

 ...گرفتیم می عکس و امضا چندتا



 

 فامیل؟امضا؟تنها بود گفته او به...زد چنگ را کیفش ایدا

 هم عکس و بود مرگش حکم کرد می امضا برایش که چیزی

 کرد ریز کمی را مخمورش چشمان...انداخت می قبرش سر که

 زانیار هم و خودش هم را بودنش مصنوعی که ای خنده با و

 . فهمیدند

 

 زانیار... هستیم فامیل فرای چیزی یه فامیل؟ما...عزیزم-

 ... منه همسر

 

 چیزی ساله دو ی بچه به بخواهد انگاری که بود طوری لحنش

 سمت به ای اضافه ی جمله بدون گفت که را این...بفهماند را

 ...افتاد راه ها پله

 



 گوش و شد خم کمر تا تقریبا رسید که ها پله باالی به

 زندگیش در کی اما کند نمی درستی کار دانست می...ایستاد

 شده ضعیف دهد؟صدای انجام بار این که بود کرده درستی کار

 می زمزمه ناباوری کمال در که شنید می را!جان عسل ی

 ...کند

 

 ...زانیار اقا دارید زن که دونستم نمی-

 

 با سقوطش احتمال شد می اویزان ها نرده از بیشتر کمی اگر

 که چیزی تنها االن اما بود زیاد جذابشان بحث وسط کله

 لحن با زانیار...بود زانیار جواب فقط و فقط بود مهم برایش

 :گفت خشکی

 

 .بگم خصوصیم زندگی از چیزی نمیدیدم لزومی-

 



 عرض به این از بیشتر اگر کرد می زد،حس گشادی لبخند ایدا

 ...شود پاره طرف دو از لبش کند اضافه لبخندش

 

 فقط شما اما.من برای کردید درست ناهار کشیدید زحمت-

 فقط لطفا دیگه چیز نه اینجایید مادرم از پرستاری برای

 ... بکشید رو مادر غذای زحمت

 

 پرتاب زانیار بغل در را خودش همانجا از خواست می دلش ایدا

 مغزش داشت امکان خب اما! باران بوسه را صورتش و کند

 نرده روی از را ،خودش شود الکی فرش بخش زینت هال وسط

 خواب اتاق زد می حدس که جایی سمت به و کشید کنار ها

 .رفت باشد

 

 🌸�� 

 



 شش_چهل_صد#

 

 

 

 

 از بود پر ،اتاق شد پشیمان خود ی کرده کرد،از باز که را در

 که ،اتاقی بزرگ و کوچک های مختلف،خرس های بازی اسباب

 بازی اسباب های ماشین بود، شده نقاشی اسمانی ابی رنگ به

 کوچکی های لباس و پخش زمین روی خاصی نظم هیچ بی که

 می اتش به را ایدا قلب بودند شده چیده تخت روی که

 وجود اال بود تکمیل بچه یک بودن برای چیز همه...کشیدند

 بود؟ کرده چکار... خودش

 

 خشک دستگیره به دستش اما رسید مشامم به اشنایی بوی

 که برزخی از را خودش و ببند را در توانست نمی و بود شده



 دستگیره روی را وزنش...دهد نجات بود شده گرفتار ان در

 زیاد شود ولو زمین روی اینکه امکان دانست می و انداخته

 ...شد انداز طنین گوشش در زانیار صدای...است

 

 ،عروسک ها لباس کردم،تموم نقاشی خودم رو اتاقش ی همه-

 هم یکبار حتی...خریدم خودم انتخاب با رو اش همه و همه ها

 ... بخری بچه برای خودت ی سلیقه با چیزی که نیومدی باهام

 

 تصویر برگردد،چه زاینار سمت به که نداشت را این روی ایدا

 چرا بود بد اینقدر کرد،اگر می ترسیم اش گذشته از زشتی

 بیاورد؟ یاد به را ان که کرد می تالش اصال

 

 اخه؟ بود مرگم باهات؟چه اومدم نمی چرا-چ-

 



 خودش در شد،کمی تر نزدیک اتاق در به زانیار که کرد حس

 زانیار کاش ،ای شد پشیمان اما بود پرسیده را شد،سوال جمع

 از بیشتر نداشت دوست گذاشت، می جواب بی را سوالش این

 چرخیده او خواست به دنیا کی اما...بیفتد خودش چشم از این

 باشد؟ بار دومین این که بود

 

 تحویلم بودن کرده مخت توی که های حرف نمیدونم-

 کل نکنم بازی رو کوفتی فیلم این اگه من گفتی ،می میدادی

 ...نمیخوردی بشم،هیچی چاق میشه،نباید نابود ام حرفه

 

 و کرد پشت ایدا شد،به پشیمان انگار که بدهد ادامه خواست

 در ،اتاق گذاشت تنها دید می بیداری در که کابوسی با را او

 شد،فشار دستش درد ی متوجه بود،تازه غمگین زیبایی عین

 در...شود متوجه انکه بدون بود کرده وارد دستگیره به زیادی

 ...انداخت مبل روی را سرش دور شال و بست را اتاق

 



 به او به پشت انداخت،زانیار بود باز که بالکن در به نگاهی

 می فکر بدون خواب یه بود،دلش شده خیره ای نقطه

 که زمان ان به برمیگشت و کرد می باز چشم خواست،شاید

 ...بود زشت زیادی کابوس بود،این دیگری طور چیز همه

 

 🌸🌸 

 

 هفت_چهل_صد#

 

  

 

 بود مطمئن که اتاقی در و انداخت شال کنار هم را مانتویش

 از بزرگی کرد،عکس باز را است زانیار و خودش خواب اتاق

 بهم و خیره هم چشمان در دو هر که حالی در زانیار و خودش

 از کرد می حس...بود شده نصب تخت باالی زدند می لبخند



 سابق ایدای دیگر او گذشته،نه زیادی خیلی زمان اش عروسی

 ...زانیار نه و شد می

 

 توانست می شد،حاال ولو بود او تلخ عطر از مملو که تخت روی

 سرش.است سابق مثل چیز همه و اوست اغوش در کند تصور

 لبخند.کشید باالتر را لحاف و کرد فرو بالشت در بیشتر را

 مثل که چیزی ،تنها گرفت شکل لبش روی ای نیمه و نصفه

 و افتاد هم روی چشمانش کم کم...بود عطرش بوی بود سابق

 تاریک اتاق کرد باز چشم که وقتی...رفت فرو عمیقی خواب به

 بیدار تنها از ای خاطره...شد خیره سفید سقف بود،به شده

 هجوم ذهنش به خواب اتاق عریض تخت روی شدن

 اما شوند کمرنگ بود ممکن ها اولین گفتند می اورد،راست

 !نه فراموش

 

 :گذشته

 



 می چشمانش به خواب اتاق نازک های پرده پس از که نوری

 اش خورده تاب و بلند های مژه وار پروانه رقص باعث تابید

 فرد به منحصر زیبایی از بود لحظه این شاهد شد،هرکس

 کسی که حیف ماند می دهان به انگشت روبرویش ی صحنه

 دزد دنبال اداره در بود می زیبا های صحنه این شاهد باید که

 صورت باید همسرش زیبای رخ جای به و بود کار جنایت و

 چپ سمت به را دستش...کرد می تحمل را اوباش خطی خطی

 حس را اش روزه یک همسر حضور وقتی و کرد دراز تخت

 کند باز را چشمانش اینکه بدون و کرد جمع را لبانش نکرد

 حس بدنش سراسر در شیرینی درد...انداخت پیشانی به اخمی

 عمیقی لبخند به اش شده غنچه های لب کم کم.کرد می

 .شکفت

 

 کجایی؟ زانی-

 

 هشت_چهل_صد#



 

 

 

 زانیار که بود نداد،امیدوار اهمیتی اما بود شده رگه دو صدایش

 خب...باشد منتظرش مفصلی ی صبحانه با اشپزخانه در

 می رفت نمی کار سر عروسیش روز فردای کسی مطمئنا

 بسته خواب برای را چشمانش صبح پنج تازه وقتی رفت؟انهم

 بود؟

 

 کجایی؟ زانی-

 

 روی را پایش ها بچه دختر مثل که داشت شدیدی تمایل

 شوهرش پس... بزند حسابی و درست جیغ تا دو و بکوبد زمین

 شد روبرو اماده میز با و کشید اشپزخانه به بود؟سرکی کجا



 ی برگه... بود الزامی حضورش که کسی اال بود چیز همه...

 .بود شده چسبانده مفصل ی صبحانه روی رنگی زرد یادداشت

 

 !خوشگلم آیدای-

 

 .هستی من همزاد تو

 

  ام افتاده زمین بر تو وجود اثر بر که هستم ای سایه من

 

 !پاهایت زیر

 

 ی ادامه و داد کش کمی را لبش و گفت لب زیر ی دیوانه ایدا

 .خواند را یادداشت

 



 نیستم من نباشی اگر و-

 

 !دارم می دوست،دوست،دوست را تو

 

 .نشست میز پشت و چسباند یخچال در به را یادداشت ایدا

 

 خر شاملو از خط چند خوندن با من که زانیار اقا خوندی کور-

 .میشم

 

 گرفت،زیر می خودش برای پیمانی و پر ی لقمه که حالی در

 الزم خب اما!شده خر هم خیلی نه که کم که کرد تایید لب

 هر وگرنه بداند هایش گوش شدن دراز از چیزی زانیار نبود

 می تنهاییش و میزد گول شاملو از یادداشت چند با را او دفعه

 را اش گوشی و کشید دست صبحونه خوردن از زود.گذاشت

 ان ترسید کند،می روشن را اینترنت کرد نمی جرات.برداشت



 و باشد فرستاده کلیپی برایش باز دیوانه طرفدار اصطالح به

 راحله از رفته دست از تماس چند...بکشد گند به را روزش

 حالی در راحله صدای.ماند منتظر و گرفت را اش داشت،شماره

 .رسید گوشش به کرد می هن هن که

 

 اقا حاال حاال کردم می خوشگل،فکر خانوم عروس به سالم-

 ...برنداره سرت از دست دوماد

 

 

 

 نه_چهل_صد#

 

  

 اقا حاال حاال کردم می خوشگل،فکر خانوم عروس به سالم-

 ...برنداره سرت از دست دوماد



 

 :گفت ارام و شد اویزان زانیار یاداوری با ایدا ی لوچه و لب

 

 ...کار سر رفته نیستش-

 

 دفعه این که بود کرده تازه نفسی و نشسته جایی انگار راحله

 ...رسید می گوش به واضح صدایش

 

 اول روز کار؟اونم سر رفته گذاشته تنهات میگی یعنی-

 زندگیتون؟

 

 راحله به زدن زنگ از و چرخاند کاسه در را چشمانش ایدا

 .شد پشیمان

 



 رفته بله... بشی متوجه قشنگ که گفتم فارسی میکنم فکر-

 ...بگو رو کارت حاال..کار سر

 

 :گفت و کشید باالیی بلند پوف راحله

 

 تنهام منو عروسی بعد روز منم قصاب شوهر این حتی-

 سخت بهت که دیشب ببینم بگو...بگذریم نذاشت،حاال

 نگذشت؟

 

 نداشت گفت،دوست زهرماری و زد خجولی لبخند ایدا

 اینکه از دهد،بعد شرح کسی برای را زانیار با هایش خصوصی

 نداشت ،دوست ماند تخت روی کمی کرد خداحافظی راحله از

 که بود شده حسودیش راحله به کمی اما کند مقایسه

 می باید...بود نگذاشته تنها زندگیشان اول روز را او شوهرش

 می خجالت کمی اینکه ،با داد می سالمی جون مرضیه به رفت



 پایین صدایش است ممکن که بود گرفته را این توهم و کشید

 ...باد بر هم ابرویش و باشد رفته

 

 ...جیغویی جیغ اینقدر که سرت تو خاک-

 

 بلند سالم و پرید حال وسط انرژی پر و شد سرازیر ها پله از

 .داد باالیی

 

 ...خودم جون مرضیه بر سالم-

 

 دستش و پرید باال ایدا بلند صدای از خانوم مرضیه های شانه

 ...گذاشت قلبش روی را

 

 ...ترکید ام زهره مادر وای سالم-



 

 که طوری چالند اغوشش در را خانوم مرضیه کمی و رفت جلو

 .گرفت را گفتنش اخ جلوی زور به بیچاره زن

 

 .رفت گذاشت تنها منو زانیار جون مرضیه دیدین-

 

 اشپزخانه به بماند جوابی منتظر اینکه بدون گفت، که را این

 شوهرش که پیچید می گوشش در راحله ی جمله ،هنوز رفت

 بی که عروسش به نگاهی مرضیه...بود نگذاشته تنهاییش

 جون مرضیه را او که بار انداخت،هر نبود طوفان به شباهت

 ...زد می نیشتر را دلش ته غمی کرد می صدا

 

 بار زیر داره،از اخالقی چه زانیار که میدونی خودت مادر-

 ...نمیکنه خالی شونه مسئولیتش

 



 در بود غذا های قابلمه به کشیدن سرک مشغول که ایدا

 چه زانیار برای او شد،پس خشک جایش

 بود؟مسئولیت؟عشق؟چه؟

 

 بفهماند ایدا به خواست می مادر ی کلمه روی تاکید با مرضیه

 عروسش اما شود خطاب اینگونه او جانب از دارد دوست که

 ...کند عوض را بحث کرد سعی...نبود باغ در انگار

 

 غذا خودت زانیار برای میخوای یا پایین میاین شب مادر-

 بپزی؟

 

 بخورد کنگر همینجا داد می ترجیح که بود ایدا به اگر خب

 که نبود وجودش در دیگر پررویی رقم یه این اما بیاندازد لنگر

 غذای ،اصال بپزد غذا او برای اش گذاشته سن به پا شوهر مادر

 شوربایی شلم سوپی ان بود؟مطمئنا چه زانیار ی عالقه مورد

 !نبود خورانده بیمارستان در او به معذوریت در که



 

 به بسپرین رو ،زانیار میکنم درست خودم من جون مرضیه نه-

 ...من

 

 :گفت ارام را اش جمله ی ادامه

 

 ... نکنم مسمومش میدم قول-

 

 او پخت دست از چندان انداخت،شاید باال ابروی خانوم مرضیه

 و کند اصرار عروسش به نداشت هم دوست امد نمی خوشش

 ... معذب را او

 

 .... میدونی صالح خودت هرطور مادر باشه-

 



 را مادرشوهرش ی خوشمزه پخت دست اینکه از بعد ایدا

 شستن بر مبنی هم ولی و شل اصرار و کرد تشکر او از خورد

 .زد ظرفها

 

 

 

 پنجاه_صد#

 

  

 

 را مادرشوهرش ی خوشمزه پخت دست اینکه از بعد ایدا

 شستن بر مبنی هم ولی و شل اصرار و کرد تشکر او از خورد

 .زد ظرفها

 

 ...بشورم رو ظرفها من بذارین جون مرضیه-



 

 کرد می نگاه ظرفشویی به طوری ،ایدا داد تکان سری مرضیه

 به رسیدنش محض به و کرده کمین انجا سر دو دیوی انگار که

 اورد زبان به را عروسش دل ،حرف ببلعد را او است قرار انجا

 ...کند اذیت نبود هم زانیار که حاال را او خواست نمی

 

 ...کن استراحت برو میشورم خودم بشقابه تا دو عزیزم نه-

 

 کرد باران بوسه را صورتش پرید مادرشوهرش سمت به باز ایدا

 و خواند می بلند صدای با را اهنگی که حالی در خوشحال و

 بیشتر مرضیه چشمان...رفت باال داد می تکان تکان را خودش

 سردرد بعد به این از بود قرار...شود درشت توانست نمی این از

 سکوت در سال اینهمه از بعد شود اش همیشگی دوست

 ...ازرد می را او بلند صدای واقعا کردن زندگی

 



 در که ای فاجعه با تازه رسید شیکش ی اشپزخانه به وقتی

 گذاشت؟این می دلش کجای را غذا ، شد روبرو بود انتظارش

 چطوری که بود گرفته یاد تقریبا خواهرش نظر تحت مدت

 :نشست لبش روی لبخندی...بپزد ماکارانی

 

 میمونه باشه؟فقط نداشته دوست پز ایدا ماکارانی میشه مگه-

 ... کنم خّورد باید که کوفتی های پیاز اون

 

 را پاهایش کرد، می اشک چشمش هم اسمشان اوردن با حتی

 را ناقابل ماکارانی وقتی تا کشید، اشپزخانه سمت به زور به

 مثال بپرسد او از تا زد زنگ خواهرش به بار چهل کرد درست

 گوشتشان که گوسفندهایی ایا نه؟اینکه یا بود الزم زردچوبه

 تقریبا... دیگر ی مسئله هزاران نداشتن؟و گناه بود شده چرخ

 قلب شکل مثال که بود کرده خراب را زمینی سیب کیلو یک

 که چیزی تنها شبیه هم اخرش و بیاورد در دیگ ته برای



 خیال با و شد ولو تختش روی خسته...بود قلب بود نشده

 ...بیفتد دم اش ماکارانی تا کرد کم را گاز زیر راحت

 

 در دم را کیفش خسته و کرد باز را خانه در زانیار

 شده زیبایش ی چهره دیدن دلتنگ گذاشت،چشمانش

 به و بود نگذاشته هم روی پلک ای لحظه برای دیشب...بود

 را عمرش از یکسال بود ،حاضر بود شده خیره زیبایش صورت

 نمی و داشتن احتیاج او به اما نگذارد تنها را او اما بدهد

 بود خریده که گلی دست...بگذارد زمین را مردم کار توانست

 احتماال..نبود مادرش از خبری... کرد قایم پشتش خجالت با را

 مدت اینهمه اینکه فکر با... بود رفته اش خاله ی خانه به باز

 ...کرد تند قدم باال ی طبقه سمت به بوده تنها ایدا

 

 زنش نام....آزرد را مشامش سوختگی بوی خانه در کردن باز با

 ..زد فریاد را

 



 کجایی؟ ،ایدا ایدا-

 

 🌸🌸 

 

 یک_پنجاه_صد#

 

  

 

 

 کجایی؟ ،ایدا ایدا-

 

 ، کرد تند گام آشپزخانه سمت بود،به بریده را امانش نگرانی

 گاز سمت به بود فراگرفته را اشپرخانه فضای سیاه ای هاله

 در...شد مواجه آن خاموش های شعله با خوشبختانه و رفت



 ی شده جزغاله های رشته تنها ان محتوای از که ای قابلمه

 نگران انقدر اما گذاشت داد تشخیص شد می را ماکارانی

 ختم فاجعه به که تالشی به توانست نمی که بود همسرش

 ...کند فکر حتی بود شده

 

 دختر؟ تو کجایی ایدا-

 

 اتاق از ای اهسته فین فین صدای کرد تیز را هایش گوش کمی

 نزدیک مبل اولین روی که را گل امد،دست می خوابشان

 ...رفت خواب اتاق سمت به و برداشت بود کرده رها اشپزخانه

 

 موشک ؟قایم بدی من نشون خودتو نمیخوای خانوم ایدا-

 بازیه؟

 



 چرخاند کرد،چشم باز را در و زد امد،لبخند خشی خش صدای

 را بود زده چمباته اتاق ی نقطه ترین ای گوشه در که را ایدا و

 ان در...انداخت پا روی پا و نشست تخت گذارند،روی نظر از

 می برق اشک از همسرش زیبای چشمان هم تاریکی

 انگشت دو با را گردش ی چانه و کرد دراز را دستش...زدند

 :کرد زمزمه شکسته و لرزید ایدا لبهای...کرد لمس

 

 سوخت-

 

 لبش پشت تا که ای خنده از تا گرفت گاز را لبهایش زانیار

 دانست می نبود خندیدن وقت کند،االن جلوگیری بود امده

 .است تمام کارش بخندد اگر

 

 ...نیس چیزی که غذا...دلم عزیز نسوزه دلت-

 



 منتظر فقط انداخت زانیار لرزان لبهای به نگاهی مشکوک ایدا

 خوابش ساعت یک بزند،تنها گریه زیر باز که بود ای اشاره

 و جزغاله اش ماکارانی که شد باعث خواب همین و بود برده

 ...برود باد به زحماتش تمام

 

 نازیه ناز اینقدر دونستم برد،نمی خوابم کوچولو یه فقط بخدا-

 ... ماکارانی

 

 دستش توی را گل دسته و کشید را ایدا دست زانیار

 ...گذاشت

 

 ...بخوریم شام بیرون بریم شو حاضر پاشو-
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 ...بخوریم شام بیرون بریم شو حاضر پاشو-

 

 .کرد زمزمه ارام و کرد مخفی زانیار گردن در را سرش ایدا

 

 واست کنم درست غذا نیستم بلد حتی نه؟من پشیمونی-

 میرین دارین غذاتون؟چرا شد چی نمیگه جون مرضیه...

 بیرون؟

 

 از که ندید لزومی زانیار...کرد زمزمه غمگین و کرد مکث کمی

 ...بگوید چیزی ایدا به مادرش نبود



 

 رو عرضگیم بی و نیومد باال که جمالش به گلی هم باز البته-

 شدی؟ من چی عاشق بگی میشه...نیاورد روم به

 

 همسرش کوتاه همیشه موهای به دستی و زد لبخندی زانیار

 .کشید

 

 کور و سوت خیلی تو بدون...شکوندی می رو دنیام سکوت-

 ...بود

 

 بود زیبا فقط داد نمی خاصی ،بوی کرد بو را گل دست ایدا

 ... تهی درون از و زیبا ادمها از خیلی ،مثل

 

 بیامرزم خدا اومد،مادرجون کارم به جا یه وراجی خداروشکر-

 ذاشت نمی رو سمعکش دیگه اخرها داشت،این درد سر مدام



 می لبخند فقط گفتم می نگیره،هرچی درد سر حرفهام از که

 گرفتم اجازه ازش بار یه همینجوری... داد می تکون سر و زد

 اب بر نقشه رو ام نقشه مستخدمون ولی... پاریس برم تنهایی

 گفت می همیشه... بست رو هام حساب مادرجون و کرد

 عاشق تو که نمیدونه میده طالقت وراجیت همین سر شوهرت

 ... شدی قابلیتم همین

 

 تند و تند که را ایدا و گرفت دستانش بین را ایدا صورت زانیار

 :ساخت خود ی متوجه گفت می خاطره

 

 ... بخوریم چیزی یه بریم فعال-

 

 منعطف و شد پرت مادرجانش از ایدا حواس سادگی همین به

 رفت کمدش سمت به و گذاشت میز روی را ها شد،گل غذا

 ...برسد نظر به نقص بی مشترکشان شام اولین در خواست ،می



 

 مهمانی مناسب که ایدا تیپ به بود منتظر ماشین در که زانیار

 خزدار پالتوی و کاله و سفید بلند های انداخت،بوت نگاهی بود

 چشم در همیشه از بیشتر بود شده باعث بوتش رنگ هم

 ...کرد باز را ماشین در و کرد همسرش نثار چشمکی باشد،ایدا

 

 ها عروس تازه ،حس بپوشم سفید همش میخواهم مدت یه تا-

 نیازی که کند نشان خاطر خواست می زانیار... میده دست بهم

 گذرد می روز یک تنها ازدوجمان از نیست سفید پوشیدن به

 نقصش بی ارایش به و داد پایین را اینه...نداد مهلت ایدا اما

 .فرستاد ای بوسه
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 افتاد،زنش راه حرفی هیچ بی و زد را استارت زاینار

 کنار او بودن چشم در قضیه این با باید دیگر بود سوپراستار

 ایدا سمت به که نگاهی هر با که دانست می خدا امد،اما می

 این تر مهم همه از و شد می کم عمرش از روز یک برمیگشت

 زرق همین با را ایدا او بکند ام خاصی کار توانست نمی که بود

 بخاطر که بخواهد او از توانست نمی و بود پذیرفته برقش و

 .بدرخشد کمتر کمی او اعصاب

 

 ناراحتی؟ چیزی ،از زانی-

 

 زودتر کند،باید باز درهمش های اخم از کمی کرد سعی زاینار

 توانست نمی کرد می هرکاری اما امد می کنار خودش با



 شده همسرش ای قلوه لبهای بخش زینت که را رژسرخی

 ایدا به دستمالی و کرد دراز را دستش...کند هضم را بودند

 ...داد

 

 یادت باشه من مال فقط ها سرخی این شد کن،قرار پاکش-

 رفته؟

 

 زانیار دست از را دستمال و داد سر ای مستانه ی خنده ایدا

 و شد نزدیک زانیار به کمی و کرد باز را کمربندش...گرفت

 ...کرد زمزمه

 

 اقا کنی پاک رو رژهام باید چطوری که میره یادت مدام توام-

 ...زانیار

 



 عادت رسم به و انداخت ایدا شیطان چشمان به نگاهی زانیار

 ...کرد اشاره ایدا صندلی به و کشید ریشش ته به دستی

 

 ...ببند رو کمربندت...من جلد تو برو نشو شیطون-

 

 گردن دور را بنشیند،دستش جایش در اینکه از قبل ایدا

 به را دستمال...کرد باران بوسه را اش گونه و انداخت زانیار

 :گفت مظلومانه و داد زانیار

 

 ...داری نیاز بهش بیشتر االن تو-

 

 دو ان سمت به ها نگاه ی همه شدند رستوران وارد که همین

 نگاه این کرد،به حلقه زانیار بازوی دور را دستش برگشت،ایدا

 کمی را او که لبخندی با داشت عادت برانگیز تحسین های

 رستوران وسط درست که میزی سمت به داد می نشان مغرور



 و انداخت کمرش دور دستی زانیار که برداشت گام داشت قرار

 ...کرد هدایت دیگری سمت به را او

 

 ...ایدا نیست تئاتر ما زندگی-

 

 در دارد ،دوست است توجه عاشق او که بود فهمیده هم زانیار

 را لبهایش...او روی ها نگاه ی همه و باشد توجه معرض

 ...افتاد راه زاینار دنبال میل بی و کرد جمع نامحسوس

 

 ...خانوم میدی دستمون کار نکن اونجوری لبهاتو-
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 ...خانوم میدی دستمون کار نکن اونجوری لبهاتو-

 

 ای ازرده لحن با و کرد نزدیک زانیار به را خودش کمی ایدا

 :گفت

 

 بود؟ چش میز اون-

 

 برای را صندلی و انداخت او به سفیهی اندر عاقل نگاه زانیار

 :کشید عقب ایدا

 

 ...بشمرن رو هام لقمه ندارم دوست-

 



 دسترس در همیشه ی راحله با و اورد در را اش گوشی ایدا

 ...شد بازی پیامک مشغول

 

 واسه ،مخصوصا ترکونده کلی عروسیتون های عکس-

 ندادیش زانیار نشون نگو.. شده سکه بارش و دوستم،کار

 ...میاد خوشش خیلی خیلی نظرم هنوز؟به

 

 نادیده را تبریکات عظیم سیل و کرد روشن را اش نت ایدا

 انداخت،در ان به نگاهی و کرد پیدا را نظر مورد گرفت،عکس

 هم واقعیش عروسی ارایش و بود شده عروس زیاد هایش فیلم

 تا گرفت زانیار سمت به را نداشت،گوشی فرقی انها با چندان

 هایش زیبایی از زانیار که امد می خوشش بپرسد را او نظر

 شده پاک ذهنش از کل به خواهرش های کند،توصیه تعریف

 عکس گذاشتن اشتراک از اصال زانیار است ممکن که بود

 ...نشود خرسند اش عروسی

 



 شده؟ خوب-

 

 عکس دیدن اورد،با باال را سرش بود منو به نگاهش که زانیار

 عکس رفت،اینکه باال قلبش ضربان مجازی فضای در همسرش

 نبود جدیدی امر بچرخد دست به دست مجازی فضای در ایدا

 در تنها را همسرش عروسی عکس حداقل داشت دوست اما

 نظرات خواست نمی...کند پیدا خودشان خصوصی البوم

 اینکه امکان که دانست می بندازد نگاهی حتی را کاربران

 دهانش به منتظر که ایدا به ،نگاهی است زیاد کند سکته

 ایدا اطرافیان به نسبت و بود مرد انداخت،او بود دوخته چشم

 اینگونه نداشت دوست...حسود شدند می ملت نصف تقریبا که

 به باید چه...داشت برنمی سرش از دست حس این اما باشد

 کرد؟فکش می کرد؟تایید می گفت؟اعتراض می عروسش تازه

 شده دردناک کرد می وارد ان به هایش دندان که فشاری از

 توانست نمی رفتند می و امدند می زبانش روی تا ها بود،حرف

 ترسید می بود باک ،بی بود حساس ایدا...کند سرزنش را ایدا

 که بزند کارهایی به دست و کند لج بیشتر او کردنش محدود با



 و کرد دراز را دستانش...نداشت ان از رضایتی هم خودش

 ...گرفت را ایدا گرم دستهای

 

 یه اگه حتی بشی، پیر اگه ،حتی زیبایی همیشه من برای تو-

 ...نمونه دهنت توی هم دندون

 

 ...بوسید و اورد باال را زانیار دست و زد لبخندی ایدا

 

 ... که اینه میخوام ازت که چیزی فقط-

 

 زانیار دهان به منتظر...شد محو رفته رفته ایدا لبهای از لبخند

 و رسید سر غذا های ظرف با خدمت پیش که بود دوخته چشم

 ...داد دست از اش خواسته بیان برای را فرصت زانیار

 



 به ایدا طرفدارهای که کنند شروع را غذا خواستند می تازه

 از اتفاقا و بود عادی مسائل این ایدا برای...شدند روان سمتش

 که ناراحت بود موردتوجه هم هنوز ازدواجش از بعد اینکه

 ایدا به سینه به دست... زانیار اما...شد می هم خوشحال هیچ

 تا شد می بلند جایش از یا زد می امضا را چیزی گاهی که

 دهان از و شده سرد غذاهاشان...بود شده خیره بگیرد عکسی

 از کرد نمی جرات کسی که بود غلیظ اخمش انقدر...بود افتاده

 به کم کم هم مردها حاال... شود عکاسشان تا بخواهد او

 و بودند شده اضافه بودند امضا یا عکس انتظار در که جماعتی

 خوب داشتند؟چه دوستش...نبود تحمل قابل زانیار برای این

 دوست اما ببیند را هایش فیلم بار صدها یا ها ده توانستند می

 هم ان ببیند مردی کنار را ایدا هایش فیلم در جز نداشت

 و دانستند نمی شخصی ی فاصله از چیزی که جوانی پسرهای

 نمی توجهی میزشان روی ی نخورده دست غذاهای به هم ابدا

 ...کردند

 

 ...بریم شو بلند-



 

 :زد لب و انداخت یشان نخورده دست میز به نگاهی ایدا

 

 ..که نخوردی چیزی-
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 ...که نخوردی چیزی-

 



 نزند،که حرفی تا فرستاد دهانش ی گوشه به را زبانش زانیار

 چند و چندین برای خوردم حرص کافی ی اندازه به نگوید

 ...ببرد انجا از و بردارد را ایدا خواست می فقط... کافیست شبم

 

 را کیفش بود شده زانیار های اخم ی متوجه تازه که ایدا

 ...شد روان همسرش سر پشت و برداشت

 

 :حال

 

 تخت روی داد، می زانیار امدن از خبر اتاق در تق تق صدای

 که بود زده زندگیشان به گندی زد،چه پوزخندی و نشست

 زد؟ می در مشترکشان اتاق به ورود برای باید همسرش

 

 ...شام بیا-

 



 اش شده گندمی جو موهای و بلند قامت به نگاهی

 پیرش.بود کرده فرق اشنایشان زمان زانیار با انداخت،چقدر

 ...بود کرده

 

 ...نمیزنم دختره اون غذای به لب من-

 

 ایدا رفت، بیرون اتاق از او به پشت و داد تکان سری زانیار

 ... نادم مقداری تنها بود ایدا همان

 

 اشپزخانه به سرش پشت که شنید می را هایش قدم صدای

 ... اید می

 

 ...بلدم خوب تو لطف به رو اینور رو و پشت نیمرو-

 



 خوری ناهار میز روی را دردناکش سر و بست را چشمانش ایدا

 سردرد اورد می خاطر به را چیزی که بار هر...گذاشت

 ...شد می نصیبش وحشتناکی

 

 زانیار؟-

 

 لبی زیر هوم و گذاشت ایدا جلوی را نیمرو ی ماهتابه زانیار

 :گفت

 

 دادم؟ شیر بچه اون به هیچوقت-

 

 ان توانست می ماند،نه همانطور بود زانیار دهان در که ای لقمه

 که شبها چه...شود راحت وزنش از و دهد قورتش نه بجود را

 مادرش از و بود گشته مادرش جان ی شیره دنبال به اش بچه

 ...فرستاد پایین را لقمه بود زوری و ضرب هر با...نبود خبری



 

 ...نبود خوب ات بچه و شوهر به دادنت غذا به دست کال تو-

 

 به...چرا نپرسید دیگر و انداخت ها مرغ تخم به نگاهی ایدا

 ...بود کافی امشبش برای...بود متنفر خودش از کافی ی اندازه

 

 بالیی چه نیس مهم ،برام کنم امتحان رو هیپونتیزم میخوام-

 .شه پیدا باید بچه اون. بیاد سرم
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 بالیی چه نیس مهم ،برام کنم امتحان رو هیپونتیزم میخوام-

 ...شه پیدا باید بچه اون. بیاد سرم

 

 ماند، راه میان بگیرد جای زانیار دهان در رفت می که ای لقمه

 نشست،نگاهش سینه به دست و گذاشت جایش سر را لقمه

 نتواند که بود سنگین انقدر آیدا لرزان های مردمک برای

 . بزند زل زانیار های عسلی به مستقیم

 

 ...نمیدم اجازه من-

 

 که حرصی تمام با لب زیر و کرد مشت را جانش بی دستان ایدا

 :غرید کرد می غلیان وجودش در زانیار خودخواهی از

 

 ... بگیرم تصمیم خودم برای میتونم من فقط-



 

 هایش گندمی جو میان را دستش و داد باال ابروی زانیار

 هیپونتیزم بود،راجب قبل ی دنده یک ایدای همان کشید،این

 عوارضش مورد در متخصص چند از و بود کرده تحقیق

 شود عصبی کمای دچار بیمار است ممکنه اینکه...بود پرسیده

 ...سکته شدید عصبی ی حمله اثر در یا

 

 کند،یعنی فکر میدادند که هایی احتمال به حتی خواست نمی

 نمی...بدهد دست از را آیدا کل به بود ممکن آزاد داشتن برای

 عمرش اخر تا اگر ،حتی کند دیگری فدای را یکی توانست

 آیدا خودخواهانه اینقدر توانست نمی هم باز دید نمی را آزاد

 و گوشت مانند برایش آیدا و آزاد حکایت...کند فدا را

 خراب خانه چشمان به...بود بدتر استخوان درد...بود استخوان

 ...کرد زمزمه و زد زل دیگر بار مصممش و کن

 

 ...نمیذارم-



 

 قاموسش در ابدا نه شنیدن و است لجباز ایدا دانست می

 االن چه بود نداده دست از را اش حافظه وقتی چه نیست

 ...دهد شرح ایدا برای را مخالفتش دلیل خواست نمی اما...که

 

 اونجا توام بهتره...صبح فردا ،همین میکنم رو اینکار من-

 ...بشه دستگیرت چیزی خاطراتم یاداوری میون شاید باشی

 

 دهن از حاال و داشت را خوردنش قصد قبال که ای لقمه زانیار

 اشاره ایدا ی نخورده دست غذای به و برداشت و بود افتاده

 ...کرد

 

 ...بخور غذاتو-

 



 ایدا درونی اتش شدن تر ور شعله باعث بدتر زانیار خونسردی

 به و بخورد را غذاییش آرام انقدر توانست ی شد،چطور می

 و نکند فکر باشد ازاد توانست می مقصدش که راهی تنها

 .بگوید نه قاطع اینقدر

 که نیست این وقت االن که زانی؟بخدا نمیکنی همکاری چرا-

 که ریسمونی هر به حاال تا رییس تو باشه...رییسه کی بگیم

 ...کنیم امتحان رو راه این بذار نرسیدی نتیجه به زدی چنگ

 

 روی اب لیوان کوبید میز روی را اش شده مشت دستش زانیار

 ...پرید باال ایدا های شانه و شد چپه میز

 

 ❣❣ 

 

 هفت_پنجاه_صد#

 



  

 روی اب لیوان کوبید میز روی را اش شده مشت دستش زانیار

 ...پرید باال ایدا های شانه و شد چپه میز

 

 که بکنم رو کاری میکنی مجبورم تو؟چرا نمیفهمی چرا-

 دیگه ایندفعه خواستنت؟ طالق قضیه ندارم؟شده دوست

 پیدا تو رفتن کما به قیمت به بچه اون قراره اگه...نمیام کوتاه

 اون میکنم فک... بپردازم رو قیمت این نیستم حاضر من بشه

 ...نداشت وجود آزادی اصال هم ماه چند

 

 متورم کرد می وارد خودش به که فشاری از گردنش رگهای

 را اش شقیقه های زدن نبض توانست می بود،ایدا شده

 می...ترسید اش نشسته خون به چشمان از ای لحظه.ببیند

 خشم به را انگشتی حتی زانیار است ممکن محال که دانست

 پاهای به...بود نگران اش سالمتی برای.... کند بلند سویش به

 گردن به را دستانش...بروند جلوتر گامی که کرد حکم لرزانش



 می حس انگشتانش زیر را حیاتش رساند،نبض زانیار

 از که ای سینه روی را سرش و شد نزدیک بیشتر کمی...کرد

 شد می پایین باال بود شده متحمل که عصبی فشار شدت

 ...گذاشت

 

 که بود چطور...که شبها زد،چه زانیار بینی زیر اشنایش بوی

 هم هرچقدر که بود مخدری مثل بود؟ایدا درمان هم و درد هم

 خونش با انچنان...کند ترک را او توانست نمی کرد می تالش

 تمام با حتی بود مرگش با مساوی ترکش که بود شده عجین

 و بگیرد اغوشش در تنگ خواست می دلش هم اشتباهاتش

 این به که شد شدی؟چطور عوض که شد چطور که بزند فریاد

 ...رسیدیم نقطه

 

 ...نمیکنم رو اینکار باشه...زانیار باش اروم-

 



 دست در را ایدا ظریف های شد،شانه می مطمئن باید زانیار

 بدن از جان رفتن در کرد، دور خود از را گرمش تن و گرفت

 که دیدم خویشتن چشم به خود من...سخن نوعی هر گویند

 ...رود می جانم

 

 ببینمت؟-

 

 که ترسید کند،می نگاه زانیار چشمان در خواست نمی اما ایدا

 ...شود مال بر رازش

 

 در کرد مجبور را ایدا و زد گردش ی چانه زیر دست زانیار

 ...کند نگاه چشمانش

 

 ❣❣ 

 



 هشت_پنجاه_صد#

 

  

 در کرد مجبور را ایدا و زد گردش ی چانه زیر دست زانیار

 ...کند نگاه چشمانش

 

 سر بری تا برگردونم رو روم کافیه میدونم... من میشناسمت-

 پیداش خودم. باشم ام قضیه این نگران نذار...دکتر وقت

 ...ایدا بده قول...دکتر وقت سر نمیری که بده قول... میکنم

 

 ...زد زهرخندی و گرفت نگران هایی عسل از را چشمانش

 

 میکنی؟ باز حساب من قولهای روی هم هنوز-

 



 قلبش کرد نوازش و گذاشت زانیار ی سینه روی را دستش

 ...کوبید نمی محکم انقدر دیگر

 

 این االن وضعیتمون که بمونم قولهام سر بود قرار اگه-

 ...زانی کن پیداش زودتر...نبود

 

 خواب اتاق راه باشد خورده چیزی اینکه بدون گفت که را این

 خواست می دیگر کسی از که بود متوقع گرفت،چقدر پیش را

 شد می مگر... انداخت باال ای کند،شانه جمع را زده که گندی

 سر هم درخواست این شود کوچک کسی نظر در این از بیشتر

 یک از دیگر بود گذشته سرش از آب که او دیگر، چیزهای

 داشت؟ باکی چه وجبش ،صد وجب

 

 که بود مدتی بود گذاشته صندلی شوهرش مادر تخت بروی رو

 شده دق ی اینه کرد،مثال می نگاه را بیچاره زن خیره خیره

 بهم سکوت در و زدند نمی حرفی...بود الزم کار این اما بود



 را خانوم مرضیه یا پراند می ای مزه عسل گاهی...بودند خیره

 صندلی روی بس از کمرش کرد می حس...کرد می جا به جا

 رسید نمی ان به تا و داشت هدفی اما شده خشک بود نشسته

 ...شد نمی بیخیالش

 

 قدمی یه پاشو میخوای نشستی اونجا وقته خیلی جون ایدا-

 ...بزن

 

 روبرویش قوی زن ی شکسته صورت از را نگاهش اینکه بدون

 :گفت قاطع کند جدا

 

 ...راد خانوم-

 

 ترک را اتاق کوتاهی ایش با و داد اش بینی به چینی عسل

 چندتا شوهرش مادر چشم کنار دانست می االن ایدا...کرد



 قبل شادابی به صورتش ،اینکه دارد وجود کالغی پنجه چروک

 ...و نیست

 

 افکارش ی رشته بود محکم همانقدر هم هنوز که او صدای با

 :شد پاره

 

 ایدا؟ میخوای چی-

 

 روز و حال این به را بیچاره زد،زن اش چانه زیر را دستش ایدا

 او از دیگر طریقی به باز را اسایش هم حاال و بود انداخته

 ...شد نمی حالیش خجالت اسم به چیزی که حقیقتا بود گرفته

 

 با زندگی آزاد،یه مثال... جون مرضیه میخوام چیزا خیلی-

 که میکنم نگاهتون دارم عجالتا ولی...ها قدیم مثل زانیار

 ...میشه دستگیرم چیزی ببینم



 

 📝📝 

 

 نه_پنجاه_صد#

 

  

 

 

 با زندگی آزاد،یه مثال... جون مرضیه میخوام چیزا خیلی-

 که میکنم نگاهتون دارم عجالتا ولی...ها قدیم مثل زانیار

 ...میشه دستگیرم چیزی ببینم

 

 انداخت،هیچوقت زیبایش عروس صورت به نگاهی مرضیه

 به زمانی پسرش جان که دانست می اما نداشت او به ای عالقه

 او... کرد می استفاده گذشته فعل از نباید شاید... بود بند او



 نمی مقصر بود امده سرش به که بالیی در را ایدا همه، برخالف

 . کرد می جمع را حواسش باید خودش... دانست

 

 نمیکنم فکر کنی،ولی صدام مادر که داشتم دوست همیشه-

 ...بیاد یادت اینجوری چیزی

 

 شوهرش مادر از چشم حیاط در زنگ صدای شدن بلند با

 خبری اما کند باز را در عسل تا ماند منتظر و گرفت

 بلند جایش از حرص با میشد اکو سرش در زنگ صدای...نشد

 :گفت دید می تلویزیون خاطر اسودگی با که عسل به رو و شد

 

 نمیشنوی؟-

 

 پای بگیرد تلویزیون ی صحفه از را نگاهش اینکه بدون عسل

 :انداخت پا روی



 

 شما اینکه مثل مو به مو هامو وظیفه گفتن که اقاتون-

 هام؟ وظیفه باشه بیشتر خواهید می نشنیدین؟نکنه

 

 ...کرد حرفهایش چاشنی هم لبخندی

 

 یک و بندازد او بلند موهای در دست خواست می دلش ایدا

 خب اما بچرخاند هال دور را او مخلفات تمام و گیس با دور

 او بشود خورد می که حرصی متوجه را عسل که خواست نمی

 ...گذشت عسل کنار از و زد لبخندی هم

 

 ...اشنایی هات وظیفه به که خوشحالم-

 

 زنگ روی دستش کاسکت کاله با که کرد،موتوری باز که را در

 ...رفت و گذاشت گاز روی پا بود



 

 محو کوچه از موتورسوار قامت که وقتی تازه خورده یکه ایدا

 . امد خودش به شد

 

 ...میره در میزنه زنگ شده بچه خر ی مرتیکه-

 

 در جلوی که ای بسته به چشمش که ببند را در خواست می

 ی خاطره هیچ ها بسته این از.افتاد بود شده رها زمین روی

 ان به و بست را در.بود افتاده شماره به نداشت،نفسش خوبی

 داد می ترجیح اما نداشت را جعبه کردن باز جرات..داد تکیه

 چشمش کرد باز که را بسته در....ان از دور تا باشد اتش توی

 سینه ی قفسه به دستش...افتاد سفیدی کوچک سرهمی به

 عادی حالت به قلبش ضربان شاید شد چنگ اش

 . شده خشک قرمز های لخته از بود پر کوچک لباس...برگردد

 



 

 📕📕 
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 🌸🌸 

 

 

 های رگ به چکه چکه که سِرم های قطره از را نگاهش زانیار

 بود پیدا سفیدش پوست پس از که ایدا ظریف و رنگ آبی

 ایجاد هایش مژه که هاللی نیم و بسته چشمان به و گرفت

 زنگ اش شخصی ی شماره به عسل که وقتی. داد بود کرده

 بود،اما مادرش وضعیت رسید نظرش به که فکری تنها بود زده

 داده خبر ایدا حال شدن وخیم از تمام خونسردی با عسل

 ...رسید خانه به تا شد زنده و مرد بار بود،صد



 

 ای نامه و نوزادش خون پر و کوچک لباس و بود مانده او حاال

 به حواسش...کرد پیدا بود شده رها در دم که ای بسته کف که

 ...شد پرت در صدای

 

 ...بیرون بیا لحظه یه داداش زانیار-

 

 به مظلوم همیشه از بیش که ایدا از را چشمش توانست نمی

 انداخت،به خونی سرهمی به دیگر بگیرد،نگاهی رسید می نظر

 تمام باشد خریده آزادش برای را لباس این که نداشت خاطر

 خرید عشق با آزاد برای ایدا بارداری ابتدای از که هایی لباس

 های سرهمی به چندانی ی عالقه او...داشت خاطر به را بود

 نمی را ایدا...بودند آبی آزاد های لباس ،بیشتر نداشت سفید

 خریده چیزی عشق با پسرش برای او که دانست ،نمی دانست

 به را چیزی که او نداشت ای فایده بود خریده هم نه؟اگر یا

 بی باز او اما شد بلند حسن صدای دیگر بار... نداشت خاطر



 داده دست از را ازاد یعنی... بود خیره سرهمی به توجه

 با نحیف و انگشتی بند نوزاد آن نبود قرار دیگر بود؟یعنی

 راحتی این به که شد نمی ببیند؟باورش را درخشان چشمان

 برای...بود گنگ برایش چیزی اما...باشند گرفته او از را پسرش

 را بودند فرستاده لباس همراه که تمیزی خط دست هزارم بار

 ...خواند

 

 براش سالها که گرفتی،شغلی ازم رو بود مهم برام که چیزی-

 شدیم برابر حاال... بود عشقم جورایی یه بودم کشیده زحمت

 ...میگیرم ازت رو عشقت بودم گفته بهت

 

 ،دستان لرزید ایدا ظریف پلک حسن بلند های کردن صدا از

 پیشانی وسط که اخمی خط و رساند ایدا پیشانی به را لرزانش

 انگاری داد سر ای اسوده نفس کرد،ایدا لمس را بود افتاده اش

 ...کند حس هم خواب در را او حضور توانست می که

 



 ...،اروم اروم-

 

 نمی کند،یعنی هضم خودش برای را ازاد نبود توانست نمی

 وجود دنیا این در دیگر آزاد کند باور که خواست

 زندگی شوق سراسر کوچکش ی جثه با که آزادی...نداشت

 زد می پا و دست زیستن برای دستگاه زیر ها هفته اینکه بود،

 وجود دنیا این در دیگر راحتی همین به حاال و

 اینکه از ،همیشه کرد می افتخار شغلش به همیشه...نداشت

 که حاال اما... بالید می خود به بود ملت ناموس و جان حافظ

 کاغذ تیکه و منفور لباس...  کند باور خواست نمی...نبود آزاد

 ...رفت بیرون اتاق از و زد چنگ را همراهش

 

 

🌹🌹 

 



 یک_شصت_صد#

 

 💞💞 

 

 سخت شدت به که مافوقش و رفیق های فک دیدن با حسن

 نمی سوخت می او حال به ایستاد،دلش تر صاف بود شده

 دادن دست از. بگذارد زانیار جای ای لحظه را خودش توانست

 ...بود جانسوزی درد فرزند

 

 متاسفم بگم هرچقدر... بگم چی واقعا نمیدونم من داداش-

 ... خاطرت تسالی نیست ممکن

 

 چیز ،یک بشنود چیزی خواست اورد،نمی باال را دستش زانیار

 بود هال وسط رختخوابش که مادرش... نبود درست وسط این

 انگار...ریخت می اشک و بود خیره پسرش ی چهره به صدا بی



 نمی...نیست دنیا این در دیگر آزادی که بود کرده باور هم او

 ...شود ازادش بیخیال زودی همین به خواست

 

 ...کنم فکر بذار حسن نزن حرف دقیقه یه-

 

 می هایی حدس خودش بود،پیش دیگری دنیای در حسن اما

 ...کرد می تحلیل تجزیه بلند صدای با همیشه مثل و زد

 

 ادم کرده؟اخه رو کار این دزده بچه باند رییس یارو اون یعنی-

 ...نکردن رحم هم بچه یه به باشه بیشرف میتونه چقدر

 

 ...خسروِ اسمش-

 

 رفت می رو قدم زانیار جلوی که حالی در حواس بی حسن

 :پرسید



 

 داداش؟ کی-

 

 ...برام فرستاده رو نامه این که همین-

 

 با زانیار کرد نمی برگشت،فکر زانیار سمت به متعجب حسن

 همسرش با که دردسری پر زندگی و کاری های مشغله تمام

 که باشد ای پرونده عامل دنبال بود توانسته چطور داشت

 ...بود شده اعالم مختومه ها مدت

 

 ...اداره بریم کن جمع-

 

 اورده دست به را اش خونسردی تقریبا که زانیار به باز دهان با

 ارزش بی برایش اش بچه جان اینقدر شد،یعنی خیره بود

 که دانست می شناخت می او را زانیار... شد نمی بود؟باورش



 چهار از بود ممکن محال...هستند ها بچه ضعفش ی نقطه

 می...نشناسد را منطقه ان کار های بچه اسم و شود رد راهی

 پیگیر توانست می که جایی تا و گردد برمی بعدها که دانست

 برانگیز سوال برایش خونسردیش این شود،اما می کارشان

 ...بود شده

 

 ...شما ی اجازه با خانوم حاج-

 

 نمی و بود کرده قفل دهانش که بود زده شوک انقدر مرضیه

 نوه برای دلش و ریخت می اشک صامت بگوید چیزی توانست

 خواست و زد چنگ را کتش زانیار...شد می ریش مظلومش ی

 از امان.شد مانع چیزی که بزند بیرون خانه از حسن سر پشت

 از ترسید می...بود او از کشید می هرچه که سرکشش دل

 صد یا بود صفر یا ایدا دانست می...بیاید هوش به ایدا وقتی

 ی وجودسابقه با نداشت احساساتش روی کنترلی هیچوقت

 به...اورد می خودش سر بالیی حتما که دانست می بیماریش



 و انداخت تخت کنار مبل روی را کتش... برگشت اتاق سمت

 ریخته اش پیشانی روی که موهایی به دستی...بست را سِرم

 کردنشان باز برای اما لرزید کمی هایش پلک...کشید بودند

 ...کرد می مقاومت

 

 

 

 دو_شصت_صد#

 

  

 

 

 .کن باز چشاتو... بیداری میدونم-

 



 بدون اشکی ،قطره فشرد هم روی را چشمانش بیشتر ایدا اما

 در و محکم صدای...شد روان چشمش ی گوشه از اش اجازه

 می خواب یک مثل برایش زانیار نوازشگر حال عین

 بداند مقصر را او بزند، فریاد سرش روی که داشت دوست...امد

 خودش ایدا که خدا به... بندازد بیرون زندگیش و خانه از حتی

 سرش باالس زانیار اما دانست می ها این از بدتر الیق را

 بسته های پلک پس از که هایی اشک انگشت با بود نشسته

 به داغش نفس...گرفت می را بودند کرده پیدا بیرون به راه اش

 ...بود شده احاطه او توسط تقریبا و خورد می اش پیشانی

 

 ...ایدا ببینمت-

 

 ...داد تکان ارام را سرش بسته چشمان با همانطور ایدا

 



 به منو که ای رشته تنها...بشه باز دنیا این به چشام نمیخوام-

 میشه شرمم...بود ازاد چشمهای دیدن بود کرده وصل دنیا این

 ... کنم نگاه چشمات تو میشه شرمم...ام زنده هنوز

 

 توی تقریبا را او گرفت را همسرش نحیف های شانه زانیار

 چانه...کشید عمیقی نفس و کرد خم را سرش کشید، اغوشش

 :گفت تحکم با و گرفت را ایدا ی

 

 ...ببینمت چشماتو کن باز-

 

 چسبیده هم به گریه شدت از که چشمانش ناخوداگاه ایدا

 دوست های عسلی ان به توانست نمی...کرد باز را بودند

 ...شد بیشتر اش هق هق...کند نگاه داشتنی

 



 اروم با بودنت خوب با لعنتی؟چرا نمیزنی بهم حرفی چرا تو-

 بچه نامسلمون بابا... میکنی متنفر خودم از بیشتر منو بودنت

 ...من کشتمش میفهمی؟من... کشتن رو ات

 

 را خدا دیگر بار میزد،زانیار پا و دست کوبیدو می اش سینه به

 ...نرفته اداره به ایدا دیدن بدون که کرد شکر

 

 ... میگمت باش اروم-

 

 ان همکاری به چندانی اصرار ایدا و امد نمی باال نفسش

 های بچه روز در که دانست چه؟می که ماند می نداشت،زنده

 توانست نمی ایدا اما بود جاری هنوز زندگی و مردن می زیادی

 ...کند زندگی وجدان عذاب رقم یک این با

 



 محکم ی شانه به را سرش حاصلش بی تقالهای از جان بی

 لب و داد تکیه بود کرده حقش در را ظلم بیشترین که کسی

 :زد

 

 رو من این ،دلم زانی نبودم متنفر خودم از اینقدر هیچوقت-

 ...نمیخواد

 

 زمزمه ایدا گوش دم کند ارام را ای بچه بخواهد انگار زانیار

 ایدا سر در دانست می تقریبا...بود داده سر معنایی بی های

 نفوذ افکارش عمق به انقدر مدت این در چرخد می چیزی چه

 ...چیست بعدیش حرکت دانست می که بود کرده

 

 خواستی ،طالق گفتی دروغ دیدم،بهم دستت سیگار ایدا-

 ...کشید پر ام ،بچه بردی برداشتی رو ،بچه

 



 می اتش پیش از بیش کرد می زانیار که های اوری یاد با ایدا

 دیگر خواست می دلش کند فرار خواست می گرفت،دلش

 ...شد شروع هایش زدن پا و دست...نباشد

 

 ...برم میخوام...لعنتی کن ،ولم کن ولم-

 

 نمی ایدا که کرد قفل اغوشش حصار در را او طوری زانیار

 بودند تنیده هم در انقدر. بدهد تکان را دستش حتی توانست

 ...تمام کجا زانیار و میشود شروع کجا ایدا نبود معلوم که

 

 ...شه تموم حرفم بذار-

 

 :پرید حرفش میان ایدا

 

 ...بمونم زنده دیگه نمیخوام... لعنتی بشم تموم بذار-
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 ...شه تموم حرفم بذار-

 

 :پرید حرفش میان ایدا

 

 ...بمونم زنده دیگه نمیخوام... لعنتی بشم تموم بذار-

 



 روی و شود سیلی اینکه از قبل ،اما برد باال را دستش زانیار

 کرد،این متوقفش راه میان بنشیند همسرش ظریف صورت

 مواجه حرفها این با حاال که بود نکشیده بدبختی همه

 نمی... است شدن متالشی حال در مغزش کرد می شود،حس

 فریاد و کرد ای غروچه دندان کشید نمی دیگر،دیگر کشید

 .زد

 

 اما بخشیدم رو کارهات ی همه... بخشیدم رو ها این ی همه-

 قیامت قیام تا بخشمت نمی بیاری خودت سر بالیی بخوای

 توئه مورد در چیز همه چرا...باشی بخششم انتظار چشم باید

 عذابم این از بیشتر... ادمم منم چی؟بابا من های خواسته ؟پس

 بار یه...بشم خودخواه من بذار هم بار یه...ایدا ام خسته. نده

 ...نیار نه حرفم روی شده که هم خدا رضای محض

 



 را کشید،موهایش او روی را پتو و کرد باز ایدا دور از را دستش

 ایدا و رفت بیرون اتاق از و زد چنگ را کتش و داد کناری به

 !هیچ از پر دلی و ماند

 

 مرگ بود فرستاده قانونی پزشکی بهDNA تست برای را لباس

 روی خون که شد می مطمئن باید...یکبار هم شیون یکبار

 جلوی زیادی های پرونده. است ازادش به متعلق سرهمی

 شود متمرکز هیچکدام روی توانست نمی اما بودند باز دستش

 می چرخ چشمش جلوی کذایی یادداشت ان های جمله مدام

 ها قربانی به حدش از بیش بودن نزدیک خوردند،بخاطر

 که ترسیدند می بود آزاد ی پرونده مسئول دیگری شخص

 سرگرد.شود منطقیش قضاوت مانع اش عاطفی درگیری

 بار چندین بودند فرستاده لباس همراه که را یادداشتی آراسته

 روی های انگشت اثر از چیزی که بود مطمئن... کرد پایین باال

 تا بود انتظار فعال حلشان راه تنها...شود نمی نصیبش کاغذ

 ...بیاید قانونی پزشکی جواب
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 همیشه بود فکر در عمیق که انداخت همکارش به نگاهی

 ترین پیچیده که بود قادر ،او کرد می تحسین را او کارهای

 همه تعجب باعث که میزد هایی ،حدس کند حل را ها پرونده

 امدند می در اب از درست هایش تحلیل معموال و شد می

 وقتی بود جنایی ی دایره ها بهترین از یکی احمدی سرگرد.

 کرده سعی جوره همه بودند سپرده او به را پسرش ی پرونده

 قضیه این از و بود مانده ناکام اما کند حل را پرونده که بود



 جای را خودش ای لحظه توانست نمی. بود زده خجالت عمیقا

 خودش ها هفته تا بتواند ندارد امکان که دانست می بگذارد او

 ان زانیار امدن اما بیاید اداره به اینکه برسد چه کند جمع را

 ...داشت تعجب جای برایش موقع به هم

 

 ...میدادی استراحت خودت به رو امروز یه داداش-

 

 ،بار بود خیره ای نقطه نداد،به نشان العملی عکس اما زانیار

 رفته رفته و کرد پایین باال ذهنش در را ها جمله دیگر

 ...کرد زمزمه لب زیر گرفت جا لبش روی لبخندی

 

 ایدا-

 

 بخاطر نشست تر جمع و کشید کتش به دستی آراسته سرگرد

 هم را همکارش مشهور بود،همسر تیز بسیار گوشش شغلش



 کمی نشناسد را او که نبود اداره در کسی یعنی شناخت می

 صدایش کردن صاف با و کرد پایین باال ذهنش در را جمالت

 :گفت

 

 هم حاال. خانومت روی بذاری رو تمرکزت باید جان زانیار اره-

 ...دار بچه باز تونید می جوونید هم شما خونه برو پاشو

 

 می نگران داشت کم کم زد،اراسته بلندی ی قهقهه زانیار

 بخندد بلند اینقدر احمدی سرگرد که بود ندیده حاال تا...شد

 باشد دیده او از هم لبخندی که نداشت یاد به اصال یعنی

 بود زده سرش به که بود شده متحمل را زیادی فشار احتماال.

 :گفت ناراحتی با.

 

 ... خونه میرسونمت خودم پاشو جان زانیار-

 



 .کرد تازه نفسی ، اورد باال را دستش زانیار

 

 هان؟ شدم متوجه دیر اینقدر چرا-

 

 کرد می نگاه عجیبش رفتار و او به باز دهان با همانطور اراسته

 ...بود بیشتری توضیح منتظر و

 

 حالش.کرد جیبش داخل را دستش و شد بلند جایش از زاینار

 ...بود خوب زیادی بود داده دست از را اش بچه که کسی برای

 

 عشقت نوشتن فرستادن لباس همراه که یادداشت اون توی-

 ...گرفتیم ازت رو

 

 ... دید نمی ماجرا به را ،ربطش انداخت باال ابرویی اراسته



 

 دقیق کی که دونستن می داشتن نظر زیر منو ها مدت اونا-

 که بگیرن انتقام من از جوری تونستند می...منه ضعف نقطه

 ،نقطه نیست احمقی ادم خسرو...نشه راست کمرم هیچوقت

 حمله نقطه همون به دقیقا تا میکشه بو رو ادمها ضعف

 ... اما...،هستیمه ،زندگیمه منه پسر ازاد...کنه

 

 گوش بیشتری دقت با بود شده جالب برایش ماجرا که اراسته

 .میداد

 

 ی کیو آی که نمیکنم فکر...گرفتم ازت رو عشقت بود نوشته-

 ...باشه کرده افول مدت این توی خسرو

 

 .گفت شکری لب زیر و انداخت اسمان به نگاهی

 



 چی؟ یعنی سرگرد نگرفتم دقیق-

 

 .زد لبخندی و برگشت او سمت به زانیار

 

 من میدونست...ازاد نه ایداس من ضعف نقطه میدونه خسرو-

 بالیی تونست می اما پسرمه ازاد...نمیخوام ایدا بدون رو ازاد

 می فقط ،اون تونم نمی اون بدون دونه ،می بیاره ایدا سر

 حاضرم بچزونه کوفتی لباس اون فرستادن با رو من خواسته

 ...نیستش ازاد خون لباس روی خون اون حتی که بخورم قسم

 

 کرد می حس...باشد مطمئن زانیار مثل توانست نمی اراسته

 دل تسکین بخاطر تنها ساده ی جمله ان از ها تحلیل این تمام

 سادگی این به را پسرش مرگ نمیخواهد و است اش شکسته

 ..بزند لبخندی کرد سعی و داد تکان سری اما کند قبول

 



 .جان زانیار بشیم ازمایش جواب منتظر باید-
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 پوست سرد رفت،هوای می عقب و جلو راک صندلی روی

 به را نداشت،سرش اهمیتی برایش اما سوزاند می را صورتش

 بود،موسیقی خالی از پر ذهنش و بود داده تکیه صندلی ی لبه

 نبود شد،نگران می پخش اسپیکر از بلند صدای با فرانسوی

 بالکن در شود مادرشوهرش آزار باعث موسیقی بلند صدای که

 به را ،نگاهش بود برداشته ترک سرما از لبهایش...بود بسته را



 خیره دلیل کمتر کرد می نگاه بیشتر ؛هربار داد بالکن ی گوشه

 پنج هر ناخوداگاه نگاهش... فهمید می را نقطه ان به شدنش

 کشیده بود آنجا دیفن بزرگ گلدان که قسمتی به یکبار ثانیه

 و در به تکیه با و داد تکانی جانش بی پاهای به بالخره شد می

 کمی...رساند گلدان به را خودش بود راهش سر که چیزی هر

 برایش اینقدر ساده گلدان این چیز ،چه شد اش خیره بیشتر

 بگیرد؟ آن از را نگاهش توانست نمی که امد می جالب

 

 از که شود بلند خواست کرد،می لمس را سبزش برگهای

 از را سیگار سفید پاکت...شد چیزی ی متوجه چشمش گوشی

 دوباره سرش...زد پوزخندی و کشید بیرون گلدان پشت

 بالکن ی زده یخ موزایک روی بود کرده رفتن گیج به شروع

 شد شل پایش کم کم. گرفت دستش میان را سرش و نشست

 سرش های مویرگ کرد می حس... شد ولو ها موزاییک روی و

 را اش بود؟گونه راه اخر این هستن،یعنی شدن پاره حال در

 می تلخی پایان چه...گذاشت گرفته خاک و سرد موزایک روی

 دیگر کرد می مقاومت خاطرات یاداوری با باشد توانست



 می زانیار هم داشت؟هرچقدر ای فایده چه برایش یاداوریشان

 مثل. نداشت امیدی دیگر اما بمانند جواب منتظر باید که گفت

 زانیار زور و ضرب به را هفته یک این تمام متحرک ای مرده

 شبها و ریخت می حلقش در بماند زنده که حدی در غذایی

 کردند می جداییش دنیا این از که هایی بخش ارام لطف به هم

 و کرد می باز را چشمش گاها...رفت می خبری بی خواب به

 را چیزی و داده تخت تاج به تکیه کنارش که دید می را زانیار

 اش گونه روی را دستی گرمای هم گاهی کند می یادداشت

 خوشکنک دل برای فقط نبود زنده دیگر او اما کرد می حس

 اوضاع این از هم او کم کم تا گشت می چشمش جلوی زانیار

 ..کند رها خود حال به را او و شود بیزار

 

 که رفت می چشمانش و بود پیچیده اش بینی در خاک بوی

 هم روی هایش پلک...نداشت دوست را خاک بوی...شود بسته

 روان ذهنش به اش خواسته برخالف خاطرات و افتادند

 ...شدند
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 :گذشته

 

 رسید می پایین ی طبقه به دورانی که محافظی های میله روی

 گشاد چشمان با که هایی خانوم امد،به پایین جیغ با و نشست

 و داد سالمی بودند خیره بود پریده هال وسط که او به شده

 :گشت مادرشوهرش دنبال

 



 کجایی؟ جون مرضیه-

 

 می که بود همانی بود،زندگیش کوک کیفش حسابی امروز

 بودند کرده درست زانیار همکاری با که ،فیلمی خواست

 شده اثارش ترین موفق از یکی جز و ترکانده گیشه در حسابی

 خالف بر اما بود او بحث هنری محافل تمامی در و بود

 اصوال که دیگر های فیلمنامه از خبری فیلم در درخشیدنش

 تنها این و نبود شدند می روان او سمت به فیلمش هر از بعد

 ...بود شده اش نگرانی باعث کمی

 

 های نگاه و باز دهان دیدن با و امد بیرون اشپزخانه از مرضیه

 وسط به ها نرده از باز عروسش که فهمید دوستانش متعجب

 دوباره و کرد باز را اش روسری ی گره...شده سرازیر هال

 می که عرقی و انداخت او کوتاه لباس به ،نگاهی بست محکم

 ایدا به کرد سعی و گرفت را بگیرد راه اش پیشانی روی رفت

 ...بزند لبخندی



 

 ...گشنمه خیلی من داریم چی ناهار جون مرضیه-

 

 کرد می حس خودش روی را هایش همسایه سنگین های نگاه

 هم دروغ البته که گذرد می چه ذهنشان در که دانست می

 گذشت می زانیار و ایدا عروسی از ماهی چند که االن تا! نبود

 به برسد چه بود نکرده جا جابه برایش را استکان یک ایدا

 نداشت هم انتظاری البته...برساند دستی پختن غذا در اینکه

 حرکت شوهرها مادر باقی مثل هم او خواست می دلش تنها

 ...ببیند عروسش جانب از امیزی محبت

 

 سمت به نکرد دریافت مادرشوهرش جانب از جوابی که ایدا

 به که دانست می شود کار به دست خودش تا رفت اشپزخانه

 هر خواست می دلش و دهد می زحمت اندازه از بیش مرضیه

 و کردن خورد پیاز با نه حاال کند جبران او برای شده که طور



 مبل روی غذا ی قابلمه در کشیدن سرک از بعد...شستن ظرف

 .انداخت شوهرش مادر دوستان به نگاهی و نشست
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 قرض ازتون عصر من رو جون مرضیه بدین اجازه ها خانوم-

 بود شده پلوغ شلوغ سرم خیلی فیلمم اکران از بعد...بگیرم

 ...نفره دو خرید یه بریم مادرجون با نشد وقت

 



 که های نگاه و زد شوهرش مادر به چشمکی شیطنت با ایدا

 را شد می روانه او سمت به حسادت با گاه حسرت با گاه

 ...گرفت نادیده

 

 ها پله سمت به سرعت به شنید، می باال از را تلفنش صدای

 که اندامش به حسرت با که هایی خانوم برای دستی شد روانه

 شده خیره امدند می چشم به بیشتر خانگی های لباس ان در

 .داد تکان بودند

 

 ...ها بچه میبینمتون-

 

 اش پیشانی به محکم را دستش خواست می دلش مرضیه

 خطاب ها بچه داشتند را سنش دوبرابر که دوستانش بکوبد،

 ... کرد می

 



 بود شد،محال قطع گوشیش صدای برسد باال به اینکه از قبل

 دیدی؟با چه خدارا اما بزند زنگ او برای ماموریت سر زانیار

 سبز فلش اینبار و شد اویزان هایش لب راحله ی شماره دیدن

 .کشید باال را رنگ

 

 بله؟-

 

 را گوشی شد باعث پیچید،که گوشش در راحله حرصی صدای

 ...دهد فاصله گوشش از

 

 من از گرمی استقبال چه رو تلفن برداشتی که هم حاال-

 ...میکنی

 

 مالش گرسنگی از انداخت،دلش دیگر پای روی را پایش ایدا

 ...بود شده کم اعصابش روی کنترلش کمی و رفت می



 

 تا کیپ ها شده،سینما موفق خوبه،فیلم چی همه راحله ببین-

 چی همه کل در و نیومده در منتقدها تماشاگره،صدای پر کیپ

 .کن ریلکس یکم...رواله

 

 هر بعد که هایی نامه فیلم دختر،کو خیالی خوش تو چقدر-

 پیشنهاد بهت هم تبلیغ دونه یه فرستادن؟حتی می برات فیلم

 منو و خودت ات موقعه بی ازدواج این با میگم تبریک... ندادن

 ...کن ریلکس بشین خودت برای حاال... کردی بیکار

 

 نگران کمی هم ،خودش چرخاند کاسه در را چشمانش ایدا

 به نفوذ اجازه منفی افکار به کرد می سعی ولی بود شده

 ...ندهد را ذهنش

 

 ...راحله بزن اول رو اخر حرف کنم؟اون چکار میگی االن-



 

 ایدا و پیچید گوشی در کشید راحله که عمیقی نفس صدای

 که نشده پیشرفته اینقدر تکنولوژی که کرد شکر خدارا

 ...کند حس نزدیک از را گوشی پشت مخاطب حاالت

 

 بذارن بگیرن عکس ازت بذار شلوغ جاهای برو میدونم چه-

 میکنن برگزار جدیدا که یی ها مشن جشن مجازی،این فضای

 میتونم هم جدید های فیلم خصوصی اکران چندتا ،اها برو

 ...کنم اوکی برات

 

 .انداخت بینیش به چینی ایدا

 

 با ها پیری اون اکثر میدونی خودت... جشنواره نمیرم من -

 خود از اینقدر میاد بدم بگیرم جایزه نمیدن رای بهم لجن من



 هم هرچی بزنم؟نمیخوام دست بقیه برای بیام...مچکرن

 ...حسودم من اره بگو بگی میخوای

 

 از بود زده منتقدین از یکی به ایدا که حرفی یاداوری با راحله

 .رفت ریسه خنده

 

 زدی؟ روبهش حرف اون چرا-
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 تازگی به که موهایش میان دستی و کرد بغل را بالشت ایدا

 .کشید بودند شده بلند کمی

 

 توصیه یه کرد،فقط می چیکه موهاش از روغن اینکه برای-

 اینقدر رفتن حموم کجای...همین کردم بهش بهداشتی

 قطع گرفت؟حاال کینه من از اون که اخه اس کننده ناراحت

 ...بخورم پز مادرشوهر ناهار برم میخوام کن

 

 اسپیکر بلند ،صدای بود داده تکیه شیشه به را سرش مرضیه

 صدای از غیر نشست،به می سرش مغز در ماشین های

 به تکانی گهگاهی که بود هم ایدا خوانندن صدای خواننده

 .داد می خودش

 

 میگذره؟ خوش مادرجون-



 

 سکته دارم زیاد خوشی از اره بگوید داشت دوست مرضیه

 صدای پس از و زد مادرشوهرش به لبخندی میکنم،ایدا

 :پرسید خواننده

 

 اقا حاج یاد قدیمیه خیلی... باشین داشته رو اهنگه این-

 نیافتادین؟

 

 شوهر بدن و تن انداخت،بیچاره او به چپکی نگاه مرضیه

 ...اوردنش عروس این با بود لرزش حال در قبر در خدابیامرزش

 

 سبقت او از خواست می مدام که ای راننده به فحشی ایدا

 را پایش چسباند می ایدا سپر به را ماشینش مدام و داد بگیرد

 ...داد فشار گاز روی

 



 جون ،مرضیه نیستم ایدا که نگیرم رو یکی تو حال من اگه-

 ...بشین سفت

 

 کرد می سعی حال عین در و میخواند قل هفت لب زیر مرضیه

 با و بود کرده بیرون را سرش پنجره از تقریبا که ایدایی

 پشت ماشین حاال...کند ارام را راند می اوری سرسام سرعت

 خواست می و کرد می کلکل ایدا با کناری الین در هم سرشان

 ...بترساند را ایدا

 

 ...جان ایدا پایین بیا شیطون خر از-

 

 ایدا...بود زده سرش به بدجور ایدا که بود ها زمان ان از اما

 نمی عواقبش به اهمیتی و کرد می زندگی لحظه در بود همین

 ...بود لحظه ان در حالش مهم داد

 



  گاریچی... اخه گاری پشت بشینی باید تو-

 

 ...رسیدن پاساژ به بود مصیبتی هر با بالخره

 

 مالیدم؟بهم خاک به رو اش پوزه چطوری داشتی جون مادر-

 ...نمیکنی افتخار

 

 سرگیجه اثر در که بود گرفته را ایدا دست که حالی در مرضیه

 از یکسال...داد تکان سری حالی بی با نشود زمین پخش

 ...مرد می افتخار از داشت بود شده کم عمرش

 

 ایدای ان جلد در باز و انداخت شلوغ پاساژ به تیزی نگاه ایدا

 لبخند و برگشت او سمت به ها نگاه کم ،کم رفت فرو بازیگر

 !بود نرفته یاد از هنوز...پوشاند را ایدا لبهای ای نیمه نصفه
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 ایدای ان جلد در باز و انداخت شلوغ پاساژ به تیزی نگاه ایدا

 لبخند و برگشت او سمت به ها نگاه کم ،کم رفت فرو بازیگر

 !بود نرفته یاد از هنوز...پوشاند را ایدا لبهای ای نیمه نصفه

 

 بوتیک از یکی سمت به و پوشاند را صورتش عریضی لبخند

 به ویترین پشت را ای زنانه شیک های دامن و کت که هایی

 را دختری جیغ راه نزدیک اما کرد تند گام بود گذاشته نمایش

 می سمتش به که نوجوانش طرفدارهای هجوم بعدش و شنید



 ای هنرپیشه کنار گرفتن امضا و عکس فرصت تا امدند

 .ندهند دست از را معروفشان

 

 ... عاشقتم من جون ایدا خدا وای-

 

 ...نمیشه ،باورم ایداس اینکه عه-

 

 بازوی دور به که دستانش و شد شلوغ دورش کم کم

 از حواسش ای شد،لحظه جدا هم بودند حلقه مادرشوهرش

 بار ،اولین شد پرت بود مانده وسط ان واج و هاج که مرضیه

 توجه مورد به گرفت،ایدا می قرار ها موقعیت این در که نبود

 جمعیت ،انقدر بود ایدا نگران مرضیه. داشت عادت شدن واقع

 تا ببیند،اگر اسیبی ترسید می که بودند شده جمع او دور به

 واقعیست سوپراستار یک عروسش که بود نشده باورش حاال

 دخترانی از تعدادی کرد سعی.نداشت ان در شکی دیگر حاال

 .رسید نمی زورش اما بزند کنار بودند انجا که



 

 چی؟ بیارن سرش بالیی اگه من خدای وای-

 

 از را خودش دیگر بار کرد سعی و کشید دندان به را چادرش

 فشاری اثر در لحظه یک اما برساند عروسش به جمعیت میان

 ایدا به شدن تر نزدیک در سعی که نوجوانی دختران که

 زانویش انقدر...خورد زمین به و داد دست از را تعادلش داشت

 با...بخواهد کمک کسی از نداشت را این نای که کرد می درد

 اثر بر که او صدای اما خواند را عروسش نام زور و ضرب هزار

 انرژی پر جیغ صدای و کجا بود شدده ضعیف شدت به درد

 کجا؟ بودند جمع عروسش دور را ایدا که جوانی دختران

 

 را خودش توانست نمی و بود پیچیده دستش مچ در بدی درد

 از دل بودند کنارش که دخترانی از یکی کند،بالخره بلند

 ی متوجه که انداخت اطرافش دور به نگاهی و کند ایدا دیدن

 ...شده جمع درد از اش چهره و افتاده زمین روی که شد زنی



 

 ...کنم کمکتون بذارین شدین چی اوا؟خانوم-

 

 شده خاکی چادرش ،تمام نشست سکویی ،روی دختر کمک با

 و کشید می تیر بودند،زانویش افتاده شماره به هایش نفس و

 ...چرخاند می چشم عروسش دنبال به نگران باز
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 شده خاکی چادرش ،تمام نشست سکویی ،روی دختر کمک با

 و کشید می تیر بودند،زانویش افتاده شماره به هایش نفس و

 ...چرخاند می چشم عروسش دنبال به نگران باز

 

 را خودش توانست پاساژبزرگ نگهبانی مداخله با ایدا بالخره

 بکشد، بیرون جمعیت میان از

 

 می دور بودند نشده پراکنده هنوز که جمعیتی از که حالی در

 تا کرد لبهایش حایل را دستانش و برگشت سمتشان به شد

 :برسد گوش به تر واضح فریادش

 

 عاشقتونم-

 

 فیلم...شد گرفته سر از جوان دختران ی همهمه صدای باز که

 که بود طوری فیلم در شخصیتش و بود پرده روی هنوز اخرش



 از حجم این دلیل همین به ماند می مخاطب ذهن در ها مدت

 تمامی گذار سپاس ایدا و بود طبیعی ی مسئله شوق و شور

 اینکه شد می روانه انان سوی از سمتش به که بود لطفهایی

 از کرد می حس که زمانی دقیقا و دانستند می را هنرش قدر

 اما دادند، می قرار توجه و عنایت مورد را او رفته مردم خاطر

 می را مادرشوهرش هوای باید و بود نیامده خرید به تنها امروز

 اینکه از خیالش تقریبا و کرده عمل راحله ی گفته ،به داشت

 حاال بود شده راحت نشده کمرنگ مخاطبش ذهن در هنوز

 گرداند سری لبخند برسد،با شخصیش زندگی به بود این نوبت

 وضع سر و نزار حال دیدن با. کند پیدا را مادرشوهرش تا

 از و ماسید لبش روی لبخند ثانیه چند عرض در اش خاکی

 ...شد پشیمان کرده رها خود حال به را او اینکه

 

 ...ایدا زدی گند باز-

 



 پر بود شده منتقل او به طرفدارانش از که خوبی حس تمام

 زرد داد،رنگ ای ناشناخته اضطراب به را جایش و کشید

 می ایدا و داد می اش جسمی بد اوضاع از خبر مادرشوهرش

 دلش ، بوده قرار چه از موضوع که بزند حدس تقریبا توانست

 ابد تا برسد مرضیه به تا بود مانده که مسیری خواست می

 :پرسید نگرانی با و رسید او چه؟به که بالخره اما بیاید کش

 

 شدین؟ جون؟چی مرضیه بده مرگم خدا-

 

 خشک چوب مثل که لبهایش و انداخت ایدا به نگاهی مرضیه

 ...کرد تر زبان با را بودند شده

 

 ...خونه ببر منو-

 



 توجهات در انداخت،انقدر پایین را سرش زده خجالت ایدا

 شوهر مادر بود رفته یادش که بود شده غرق اطرافیانش

 هایش محبت از ای ذره تا اورده خرید به خود با را میانسالش

 به شعف و شور کمی کرد می سعی که لحنی با...کند جبران را

 :گفت کند تزریق ان

 

 زودی همین به که نکردیم خرید هیچی جون مرضیه عه-

 ...خونه؟میخواین برگردیم
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 زودی همین به که نکردیم خرید هیچی جون مرضیه عه-

 ...خونه؟میخواین برگردیم

 

 ایدا های چانگی پر به توانست نمی و داشت درد مرضیه اما

 . دهد گوش

 

 ...آژانس بزن زنگ ببریم تونی نمی اگه-

 

 دستش کار حساب مادرشوهرش خشک و جدی لحن از ایدا

 مادرشوهرش انرژی پر نوجوان دختران هجوم با ،احتماال امد

 کرد سعی و فرستاد اش عقلی بی به ،لعنتی بود خورده زمین

 فاصله او از ترسیده بلندش اخ با که بگیرد را مرضیه دست

 .گرفت

 



 رو؟نیروانا مچتون دادم فشار شد؟زیاد چی جون مرضیه-

 ... شد نمی باورم زورم خر من که میگه

 

 زانویش و دست درد شدت ،از نبود دنیا این در مرضیه اما

 اش خانه به خواست می ،فقط بزند جیغ خواست می دلش

 ...نرود جایی عروسش با تنهایی است دنیا دنیا تا و برود

 

 فکر به تازه کرد پارک یشان خانه حیاط در را ماشینش وقتی

 مرضیه به نگاهی چشمش ی گوشه افتاد،از زانیار العمل عکس

 از رنگ و انداخت بودند بسته آتل را دستش که پریده رنگ ی

 ...پرید هم خودش رخ

 

 ...کردما غلطی عجب-

 



 روی را مرضیه خاکی چادر و رفت ماشین دیگر سمت به سریع

 ها پله از رفتن باال برای و گرفت را دیگرش انداخت،دست بند

 تازه... شده خشک گلویش کرد می حس...داد کمکش

 زنگ صدای که بود خوابانده تخت روی را مادرشوهرش

 دیدن با... کرد باز را در و دوید در سمت به حواس بی...امد

 لعنتی و خواند خودش برای ای فاتحه حدیث و زانیار ی خاله

 باید خدا روزهای تمام بین از...فرستاد بیخودش شانس به هم

 می انتخاب زدن سر برای بود زده گند که را روز همین دقیقا

 ...کردند

 

 جون؟ ایدا تو بیایم نمیذاری-

 

 و زانیار ی خاله با گرفت،و فاصله در از و زد لبخندی ایدا

 تا لبخندها این دانست می کرد،اما گرمی احوالپرسی حدیث

 به سخاوتمندانه اینچنین زانیار مادر وضعیت دیدن از قبل

 را ماشینش کلید خواست می دلش...شود می روانه سمتش



 از ابها تا نشود افتابی خانه ور دور روزی چند یه و بردارد

 ...شود می تر خراب کار که دانست می اما بیفتند اسیاب

 

 🌸🌸 

 

 دو_هفتاد_صد#

 

  

 نقشه مادرشوهرش اتاق در تا داد اجازه و برد پناه اشپزخانه به

 مادر که دانست بچینند،می راحت خیال با را قتلش ی

 دوری ی فاصله از ندارد،اگر خواهرش از پنهانی چیز شوهرش

 او دیگر یکی دانست نمی مقصر را خود کرد می نگاه قضایا به

 باید شد نمی اما بود خورده زمین دیگر یکی بود داده هول را

 دانست نمی اما...برد می تری خلوت جای به را مادرشوهرش

 دارد دوست که بود داده دست او به خردسالی ی بچه حال چرا



 و درست اشپزی...کند مطرح بزرگترش جلوی را خودش

 نرم را مادرشوهرش دل کمی ان با تا نبود بلد که حسابی

 می که چیزی تنها نبود پسند مورد هم هایش کند،اخالق

 همین کند مطرح مادرشوهرش جلوی را خودش ان با توانست

 که بخرد برایش بود قرار که کادویی و بود معروفیتش قلم یک

 ...بود شده فراموش انهم ها ماجرا این امدن پیش با

 

 :کشید اهی لب زیر و انداخت قوری به نگاهی

 

 کنم ثواب اومدم...بدم انجام بلدم رو کار یه این خداروشکر-

 این به تف ای...بدم چی رو زانیار جواب خدایا...شدم جزغاله

 ...ایدا بیاد شانست

 

 :پرید باال هایش شانه سرش پشت از صدایی شنیدن با

 



 جون؟ ایدا میزنی حرف خودت با-

 

 انداخت،نمی ملیحش ی چهره به نگاهی بود،ایدا حدیث

 او از باز حدیث حد از بیش مهربانی وجود با چرا دانست

 که است خودش جنس این دانست می...امد نمی خوشش

 توانست نمی اما اوست از هست اگر مشکلی و است خراب

 ...کند رفتار کرد می فکر که چیزی برخالف

 

 خودم با زیاد اتفاقا عزیزم؟من نمیزنی حرف خودت با تو-

 توام...میکنم قهرم...میشه دعوامم خودم با گاهی میزنم حرف

 ...بیرون میای در خنثی وضعیت این از... کن امتحان

 

 سمت به و گذاشت سینی در را رویش و رنگ بی های چایی

 و برود اژدها ی دخمه به است قرار کرد می رفت،حس اتاق

 شیرینی و چایی... نبود اینطور واقعا اما شود بلعیده درسته

 منتظر که ای بچه مثل و چید مادرشوهرش تخت جلوی را های



 نشستن ارام و ایدا اما نشست کناری ارام کنند دعوایش باشد

 سه توانست تنها...گنجیدن نمی جمله یک در هم با اصال

 طاقتش هم باز ان از بعد بشیند کنجی ناراحت و مغموم دقیقه

 او با همه از بیشتر که کسی سمت به را خودش و امد سر

 ...کشاند بود راحت

 

 ...بود دیدین؟چطوری رو جدیدم فیلم خاله-

 

 مابانه جاهل لحن همان با را ها دیالوگ ماندگارترین از یکی

 ...چسباند اش جمله باقی تنگ هم

 

 خودش نشد،کمی ایجاد زانیار ی خاله ی چهره در تغییری اما

 هم حق خب نبود، مود روی انگار خانم خاله... کرد تر جمع را

 بود شکانده را دستش و برده بیرون را خواهرش داشت،ایدا

 ...مستقیم غیر طرز به البته



 

 رو جاهایی میری بیرون وقتی نیست بهتر دخترم جون ایدا-

 که بپوشونی رو خودت حداقل یا باشه خلوت که کنی انتخاب

 خواستیم می چیکار اومد، می زن این سر بالیی نشناسنت،اگر

 ...بکنیم

 

 زانیار ی خانواده در که هم را حامی تنها کرد می حس ایدا

 لبخند بود، چسبیده گلویش بیخ داده،بغض دست از داشته

 ...بود بلد خوب را کردن بازی نبود که زد،هرچی کوتاهی

 

 شماست با حق بله-

 

 می تشخیص را بود معلوم صدایش در که لرزشی خودش تنها

 :گفت و شد بلند جایش ،از بس و داد

 



 که االنه کنم درست غذا زانیار برای میرم من تون اجازه با-

 ...بیاد

 

 ی طبقه به داشت انتظار خودش از که سرعتی سریعترین با

 ،این ترکید بغضش...انداخت بالکن در را خودش و رفت باال

 کرد،اگر می حس همیشه از بیشتر را مادرش خالی جای روزها

 به نبود الزم بدهد یادش زنانه های سیاست تا داشت مادری

 ...کند جا مادرشوهرش دل در را خودش تا بزند دری هر

 

 مادرشوهرش محبوب دیفن گلدان پشت که سیگاری بسته

 راکش صندلی روی...زد اتش و برداشت را بود کرده پنهان

 پوست سرما و بود شده سرازیر اش گونه روی ،اشکش نشست

 ...سوزاند می را صورتش

 

 مامانی؟کجایی؟ کجایی-



 

 باز صدای که کرد می دود را سیگارش چندمین دانست نمی

 در رسید،سیگار مشامش به  اشنایی بوی هم بعدش و در شدن

 ...گرفت او از را عمل ابتکار و شد خشک دستش

 

 🌺🌺 
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 مامانی؟کجایی؟ کجایی-

 



 باز صدای که کند می دود را سیگارش چندمین دانست نمی

 در رسید،سیگار مشامش به اشنایی بوی هم بعدش و در شدن

 ...گرفت او از را عمل ابتکار و شد خشک دستش

 

 اعتماد لرزاند، را دلش ی شیشه که بود زانیار ناباور صدای

 از و شد می دود و سوخت می دستش در سیگار همانند زانیار

 ...امد نمی بر کاری ایدا دست

 

 هال سمت به او به پشت و گرفت ایدا از را لرزانش نگاه زانیار

 در که بود ایدا تنها ،این کرد توبیخ را او نه و زد دادی رفت،نه

 روی کاش ای سوخت می همین از ،ایدا برداشت تَرک نگاهش

 برای چیزی انوقت کرد می توبیخش کاش ای زد می داد سرش

 ی همیشه بودن مقصر عین در توانست می ،ایدا داشت گفتن

 سیگاری و ماند ایدا و نگفت چیزی او اما باشد کار طلب خدا

 دستش لطیف پوست خاکسترش و گذشت هم انتهایش از که

 ...سوزاند را



 

 اخ-

 

 و تکاند اش شده خشک دستان روی از سرعت به را خاکستر

 هم خودش که کرد له انقدر پایش زیر را سیگار ی مانده ته

 امروز اینکه از کند باز را بالکن در ترسید ،می شد خسته

 که بالیی از آن.داشت هراس بود شده پر خطش چوب حسابی

 ... اینهم بود اورده مادرشوهرش سر

 

 ...بدهد دلداری خودش به کرد داد،سعی تکان سری

 

 طالقت نهایت اقا. کن فکر اخرش ایدا؟به اخرش میشه چی-

 ...نمیکنه تغییر چیزی میشی تنها همیشه مثل دیگه بده

 



 بدتر دلش کردن قرص جای به داد خودش به که دلداری

 لحظه هر و زد می تند تند ،قلبش انداخت جانش به دلشوره

 زمانی اما...بشنود جایی از را زانیاری فریاد که بود این منتظر

 ایدا و کند توبیخ را او بخواهد که نبود زانیاری رفت بیرون که

 انداخت،می حمام داخل را خودش او با شدن روبرو ترس از

 را او خشونت با بخواهد که است ممکن محال زانیار دانست

 کرده اعتراف عشقش به که زمانی جز به حاال تا او کند تنبیه

 اعتمادی خواست نمی تنها ایدا... بود نزده فریاد ایدا سر بود

 خواست نمی.ببیند را بود شکسته زانیار چشمان در که

 . ببیند را زانیار نگاه در شدنش کوچک

 

 روی را خودش پیچ حوله گرفته که سری سر دوش از بعد

 دراز را دستش...امد می اشپزخانه از انداخت،صداهایی تخت

 می راهنمایی کسی از باید برداشت را اش گوشی و کرد

 گوشش در بود انرژی پر همیشه مثل که راحله صدای...گرفت

 .پیچید



 

 ترکونده،فضای عکسات ایدا ،وای سوپراستار خانوم به سالم-

 میگی طرفدارها به رو برمیگردی که تیکه اون از پره مجازی

 ...که میبینم رو عکسا این دارم ذوق اینقدر....عاشقتونم

 

 خدا همیشه که زانیار بالشت روی را سرش حوصله بی ایدا

 .زد غر و مالید داد می را تلخش عطر بوی

 

 توی اونم خودنمایی مزخرف ی ایده این جنابعالی همین-

 زانیار...االا الاله...اینجوری که انداختی من سر توی رو پاساژ

 گند که اینقدر خدا وای...کنم ،چیکار میکشم سیگار فهمید

 ...کنم شروع کجا از نمیدونم زدم

 

 انگشتش در ان بودن به حاال که موروثی انگشتر به نگاهی

 ...شد راحله جواب منتظر و انداخت بود کرده عادت



 

 گفتم می که موقع اون...کشیدی که کشیدی ،سیگار هیچی-

 هم ،ازدواج کردی می رو جاها این فکر باید نکن ازدواج

 جوره هیچ که کردی ازدواج یکی با اومدی اخر نکردی نکردی

 ...نمیکنه درکت
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 قطع را گوشی خشمگین ایدا رسید که راحله سخن اینجای به

 خودش باید...بشنود را او حرفهای باقی نماند منتظر و کرد



 که کاری ی نتیجه با باید چه که ،بالخره شد می کار به دست

 نه؟ یا شد می روبرو بود کرده

 

 پهنش های شانه و زانیار قامت به و داد تکیه در چارچوب به

 راجب ای کلمه حتی که بود خوب انقدر مرد شد،این خیره

 می راه کبری محشر بود جای ایدا اگر بود نگفته او به مادرش

 ایدا و نیاورده رویش به حتی که بود متین انقدر او اما انداخت

 مشت را دستانش... بود داده را داریش خویشتن مزد خوب هم

 که بود نرسیده اش قدمی چند به... رفت زانیار سمت به و کرد

 برده ارث به که از را بودن پررو همه این دانست نمی...ایستاد

 تا بود ایدا جای که هرکس...بود امده کارش به که االن تا اما

 حاال او اما بیفتد اسیاب از ابها تا شد نمی افتابی روز چند

 جانبش به نگاهی زانیار که بود منتظر و ایستاده زانیار جلوی

 ...بیاندازد

 

 ...خواند را نامش و کرد لوس را صدایش لحن کمی



 

 ...زانی-

 

 مشغول لوبیا کنسرو در با که او جانب از نگاهی نیم از دریغ اما

 گرفت را ،بازویش رفت تر نزدیک و داد جراتی خودش به...بود

 ...برگرداند خودش سمت به را او ارامی فشار با و

 

 ...کن نیگام-

 

 نگاه ایدا تقالهای به و انداخته پایین را چشمانش زانیار اما

 ...کرد نمی

 

 ...بشنوم چیزی نمیخوام-

 



 از را بحثی هر جای که بود کرده ادا را جمله این محکم انقدر

 تا کرد تالش دیگر بار و لرزید هایش بود،چانه گرفته ایدا

 ان مقصد باز و بیابد ای بهانه تا...کند دفاع خودش از حداقل

 ... شود افتابی های نگاه

 

 ...زانیار بدم توضیح بذار-

 

 که حالی در و کرد جدا ایدا لرزان دستان از را بازویش زانیار

 :گفت ریخت می ای قابلمه در را کنسرو

 

 گفتی؟توضیحی می دروغ بهم مدت همه این اینکه توضیح-

 داره؟ هم

 

 از که نداشت را این تحمل هم ایدا نداشت،اما توضیحی نه

 سمت به و داد قورت را بغضش.شود گرفته نادیده زانیار جانب



 ترین صدا بی به و نشست تخت روی...رفت مشترکشان اتاق

 او به پشت صبح تا زانیار شب آن...گریست ممکن حالت

 نمی نزدیک او به شود زده پس اینکه ترس از هم خوابید،ایدا

 بیاورد تاب را زانیار طرف از شدن زده پس توانست نمی...شد

 ...ماهی برای بود آب حکم مثل او برای مُرد،زانیار می.

 

 ،الزم داشت ادامه هم بعدش روز چندین زانیار های محلی بی

 کند،همین تهدید را او یا ببرد باال را صدایش ای ذره که نبود

 کافی شدنش متنبه برای بود گرفته ایدا از را اش توجه که

 می او از را نگاهش زانیار که ،همین بود زنده توجه با ایدا...بود

 ...بود کافی دلش کردن داغ برای گرفت

 

 

 ❤️ 
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 سردرد که همیشه برخالف و بود نشسته مادرشوهرش روبروی

 به مسکوت کرد می هدیه بیچاره زن به حرافیش با شدیدی

 .بود خیره ای نقطه

 

 است،مدتی شکراب دو ان میان که بود شده متوجه مرضیه

 و شنید نمی باال از را ایدا ی مستانه های خنده صدای که بود

 که ترسید می...نبود پسرش کمرنگ ی ها لبخند از هم خبری

 این از اصال و باشد انها بین امده پیش دعوای مسبب خودش

 اما نداشت عروسش به ای عالقه درست...نبود راضی قضیه

 و کرد منی من... بود او خوشی به وابسته پسرش خوشی

 :پرسید را سوالش بالخره



 

 جان؟ ایدا شده چیزی-

 

 بی ،هان باشد امده بیرون عمیق خواب یه از انگاری که ایدا

 اولین برای...کرد تکرار را سوالش دوباره ،مرضیه گفت حواسی

 را دلش های حرف رک توانست نمی ایدا عمرش در بار

 ترین رحم بی از پسرت بگوید خواست می دلش...بگوید

 می را من چیزی چه داند می اینکه با...گرهاس شکنجه

 من از را نگاهش...دهد می ام شکنجه هم باز سوزاند

 هم باز تا رفت اشپزخانه سمت به و زد کمرنگی لبخند...گرفته

 که بود چایی سومین این بود امده پایین وقتی از...بیاورد چایی

 دیگر امد می دستش از کار همین... داد می مرضیه خورد به

 ....بود کاره یک سوزن مادرجانش قول به...

 

 دستشوییم شب عزیزم بیاری؟نمیخواد چایی رفتی مادر ایدا-

 ....بخوابم تونم نمی میگیره



 

 کمی انگشتانش سر و خورد داغ قوری به دستش

 :کرد زمزمه لب زیر و زد درناکی لبخند.سوخت

 

 ...نمیخوان هم اون که اومد می دستم از کار یه همین-

 

 ...رفت باال ی طبقه سمت به حرف بی

 

 چیزی خواست می انگار که مادرش با احوالپرسی از بعد زانیار

 می...رفت خودشان ی طبقه سمت به کرد می تعلل و بگوید

 شده مادرش نگرانی باعث چیزی چه که بزند حدس توانست

 با...کنند حل را مشکلشان ایدا و خودش که داد می ترجیح اما

 کردنش نگاه سیر برای دلش...کشید دلی ته از اه ایدا یاداوری

 ایدا کرد نمی فکر...بود شکسته دلش اما کشید می پر

 با اما کند پنهان او از را چیزی یا بگوید دروغی او به هیچوقت



 فروریخته باورهایش کل ظریفش انگشتان بین سیگار دیدن

 ...بود

 

 کنار مبل روی را ،کیفش ندید را او و گرداند سالن در چشمی

 فرا را خانه ترسناکی اویزان،سکوت هم را کتش و کرد پرت در

 کرده پیدا بالکن در را ایدا که شب ان مثل بود،درست گرفته

 اتاق از او از زودتر ایدا که کرد تند قدم بالکن سمت به...بود

 از حتی... بود زده تن را او های پیراهن از یکی...زد بیرون

 می.ببیند او در را قراری بی توانست می هم چشمش ی گوشه

 امکان لحظه هر و است ساعتی بمب مثل درست ایدا دانست

 تا بریزد چایی تا رفت اشپزخانه سمت به...شود منفجر دارد

 هنوز. یابد رهایی بود شده دچارش که سردردی از کمی

 قاپید دستش از را لیوان ایدا که بود نرسیده لیوان به دستش

 شکستن صدای.کوبید اشپزخانه های سرامیک روی محکم و

 ... ایدا جیغ هم بعد و پیچید گوشش در شیشه
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 ...کن نیگا من به لعنتی کن نیگام-

 

 پاهای متوجه زودتر زانیار که بیاید سمتش به قدمی خواست

 کمرش دور را دستش...شد شکسته های شیشه و اش برهنه

 ...کرد دور اشپزخانه از را او و انداخت

 

 ...کرد می گریه و کوفت می اش سینه به ایدا



 

 میکنی مجبورم چرا... کنم گدایی ازت توجه اینکه از متنفرم-

 نیستم؟ که باشم چیزی

 

 و گرفت دستانش بین را اش کشیده و کوچک دستان زانیار

 :زد فریاد

 

 ...اروم. باش اروم-

 

 ...بود زده اخر سیم به ایدا اما

 

 ؟ میکنی اینطوری که المصب کردم چیکار-

 



 بودند شده پریشان کمی حاال که موهایش میان دستی زانیار

 :غرید لب زیر و کشید

 

 بهم دروغ... شکستی نظرم توی رو بودم ساخته ازت که بتی-

 چرا...بودم پسندیده بودی که هرجوری تورو من...ایدا گفتی

 کردی؟ پنهون رو مسئله این

 

 :گرفت فاصله زانیار از و زد نیشخندی ایدا

 

 حتی...اومدی نمی هم سمتم میکشم سیگار فهمیدی می اگه-

 مادر و پدر دادن دست از میدونی چه تو...نمیکردی نگاهم

 اون...زانیار بودم تنها عمرم چی؟تموم یعنی ؟تنهایی چی یعنی

 من...بود دیگه کشور یه توی که خواهرم از اون مادرم و پدر از

 مریض یا عمرش ی مونده باقی نصف اونم که جونم مادر و بودم

 هر...نکشیم غم که کشیم می سیگار گفتن می...خواب یا بود

 ... نشد کم غمهام از هیچی کشیدم که چقدر



 

 لباس های استین با و نشست زمین بود،روی افتاده هق هق به

 ...کرد پاک را اشکش زدند می زار تنش به که زانیار

 

 ...میارم رو بهش میشم عصبی وقتی که عادت یه شد بعدش-

 

 بی و ببیند را شدنش مچاله توانست نمی نبود سنگ از زانیار

 اغوش در تنگ را او پیچید تنش دور را بماند،دستانش تفاوت

 ...گرفت

 

 ...ایدا هیچوقت نگو دروغ بهم دیگه هیچوقت-

 

 نبود،نه مهم برایش چیزی دیگر و بود او توجه در غرق اما ایدا

 تنیده تنش دور که زانیار وجود گرمای تنها قراری نه قولی



 زانیار اغوش در لحظه همین برایش و داشت را حال او...بود

 ... بس و بود مهم بودن

 

 :حال

 

 حس ان در ،خوشی پیچید می گوشش در زانیار بلند صدای

 سرد های موزاییک روی از را سرش نبود قادر اما کرد می

 انگار اما اینجام بزند فریاد خواست می دلش...کند بلند بالکن

 ...بودند زده قفلی دهانش به

 

 ...ایدا... گفتم می درست کجایی؟دیدی ایدا-
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 :حال

 

 حس ان در ،خوشی پیچید می گوشش در زانیار بلند صدای

 سرد های موزاییک روی از را سرش نبود قادر اما کرد می

 انگار اما اینجام بزند فریاد خواست می دلش...کند بلند بالکن

 ...بودند زده قفلی دهانش به

 

 ...ایدا... گفتم می درست کجایی؟دیدی ایدا-

 

 را پیموده،مادرش چگونه دانست نمی را خانه سمت به اداره از

 که نبود دلش در دل اما بود داده هم او به را خبر و بوسیده

 ندیده را چشمانش برق بود ها مدت که ببیند،اویی را او زودتر

 است مهم برایش مدت همه این از بعد چرا دانست ،نمی بود

 گرداند،نبود هال در چشمی...برگردد چشمانش به شیطنت که



 به بود گرفته را وجودش سراسر نگرانی که حالی در... نبود که

 را بود امده خانه به وقت بی که روزی رفت،ان ها اتاق سمت

 او به نبودش از که نبود،حسی ایدا هم روز ان...بود یادش هنوز

 برایش که کاغذی ای لحظه...بود تکرار حال در بود داده دست

 او بدون کرد مچاله دستش در را داشت را حیات مایه حکم

 درست ایدا...کند خوشحالش توانست نمی هم خبر این حتی

 محلی در حد از بیش ماندن طاقت که بود کوچکی کبوتر مثل

 لمس ی خاطره خودش از تنها و کشید می پر نداشت،مدام را

 ... تنگی دل دنیا یک و گذاشت می جا به را لطیفش پرهای

 

 ...زده پر هم باز شاید-

 

 هم را مانده باقی اتاق تنها امیدانه نا و انداخت کناری را کاغذ

 بالکن در او دیدن به امیدی چندان دیگر ،نبود کرد چک

 دیگر ایدا بود دیده دستش در را سیگار که روزی از... نداشت

 ... بود نگذاشته بالکن به پا



 

 بیرون به شیشه پشت از سرسری نگاه و شد تر نزدیک کمی

 اولین ی خاطره اخر ، نداشت انجا به چندانی ی انداخت،عالقه

 شد می زنده ذهنش در بود گفته او به ایدا که دروغی

 افتاده زمین روی که جسمی اخر در و راک صندلی چشمش.

 ...گرفت را بود

 

 ... لعنتی-

 

 

 

 

 نه_هفتاد_صد#

 

  



 

 

 

 همیشه ،مثل بود قفل کرد پایین باال را بالکن در بار چند

 شیشه به بار بود،چند داده دستشان کار ایدا های بازی دیوانه

 نیافتد او به تکانی اما خواند را نامش و کوبید جداره دو ی

 انداخت،زانیار لرزیدند می شدت به که دستانش به نگاهی...

 بود،در شده روبرو ترس اسم به ای معقوله با کمتر زندگیش در

 بود شده روبرو قاتالن و خالفکارها ترین شرور با ها عملیات

 نلرزیده دستانش هیچگاه و بود رفته مرگ مرز تا ،بارها

 خودش به کمی تا فشرد محکم و کرد مشت را دستش...بود

 نمی امد می وسط او پای وقتی شد نمی اما...شود مسلط

 دلیل شاید...کند عمل شده ریزی برنامه و خونسرد توانست

 زنده زیادی او برابر در بود همین هم زندگی در شکستشان

 !ترسید می اخر در و داشت بود،هیجان

 



 کوبید شیشه به بار چند و اورد باال را شده مشت دست همان

 یک با شیشه دادند می نشان ها فیلم در که چیزی برخالف اما

 زیادی ایدا سر طرفی از...امد نمی پایین مشت ی ضربه چند یا

 صورتش و سر در ها شیشه ترسید می و بود نزدیک در به

 نبود صورتش از تر مهم چیزی هیچ بازیگر یک برای...بریزند

 از را تفکرش قدرت لحظه ان اما کرد می اشتباه هم شاید...

 محال اما گشت می یدک کلیدهای دنبال باید...بود داده دست

 می دیگری فکر باید بیاورد دوام انها کردن پیدا تا بود ممکن

 ...برساند بالکن به را خودش حیاط از توانست می...کرد

 

 گام ها پله سمت به و گرفت او جان بی جسم از چشم

 ی پله چندتا که امد پایین ها پله از عجله با انقدر برداشت،

 ...کرد حس پایش قوزک در بدی درد و خورد پیچ پایش اخر

 

 اخ-

 



 رساند او به را خودش سرعت به بود ها نزدیکی همان که عسل

 :پرسید نگران و

 

 شد؟ چی بده مرگم خدا-

 

 کند، توجه او های نگرانی به که نداشت را این وقت زانیار اما

 :گفت حواس بی و گرفت نادیده را پایش درد

 

 ...راهم سر از کنار برو-

 

 خواب داروهاییش لطف به اتاق در مادرش که کرد شکر خدارا

 پشت را عسل حضور...کند نگران را او نداشت ،دوست است

 مهم برایش که چیزی تنها لحظه ان اما کرد می حس سرش

 ...بس و زد می ایدا گردن کنار که بود نبضی لمس بود

 



 صدا را ایدا نام بار چند باز و انداخت بالکن ارتفاع به نگاهی

 طوری بالکن ارتفاع. شد نمی انجا از حرکتی متوجه اما کرد

 خواست می هم اگر حتی بکشد باال دیوار از بتواند که نبود

 ... افتاد انباری به نگاهش... داد نمی اش یاری پایش قوزک

 

 

 

 هشتاد_صد#

 

  

 

 بیش و بود،کم خیره او حرکات به سینه به دست عسل

 کال که کارش صاحب همسر که گلهایی دست از چیزهایی

 که دانست نمی. داشت خبر بود کرده قبول را کار این او بخاطر

 دیوار به را اش تکیه حوصله بی... باشد راد ی ایدا همسرش



 از حجم این با را نفر یک که میشود چطور دانست داد،نمی

 ...کرد زمزمه خودش با لب زیر. داشت دوست اشتباه

 

 خانوم؟ ایدا کرده چیکار توجه جلب برای باز-

 

 و برخورد طرز از بود امده شان موسسه به زانیار که زمانی ان

 زمان ان اینکه ،با بود امده خوشش داشت که حیایی و حجب

 را کرد می مراقبت انها از که هایی مریض ی همه بود پر وقتش

 برایش...شود مادرش پرستار که بود کرده قبول و داده پس

 داد می اهمیت مادرش به اینقدر او که بود تحسین قابل خیلی

 ان به که نبود زیادی مدت اینکه ،با گرفت می را احترامش و

 بود شده زانیار ی شیفته اما بود کرده مکان نقل خانه

 که ،اویی گفت نمی چیزی خوبیش جز به مادرش که زانیاری...

 کم بندازد چشمانش به نگاهی تا گرفت نمی باال را سرش حتی

 به زیاد اینکه با...بود شده تر رنگ پر و رنگ پر نظرش در کم

 کافی او دلباختن برای هم کوتاه زمان همان اما امد نمی خانه



 بود برعکس هم شاید...شد دماغش موی ایدا اینکه تا...بود

 بود می باید که زمانی او که بود این مهم دانست نمی

 وضعیت راجب یکبار حتی چطور که شد نمی باورش...نبود

 اینقدر بود پرسیده اگر که...نپرسیده مادرش از زانیار تاهل

 .شد نمی دچار بد حال این به و شد نمی جدی اش عالقه

 

 ،به داد تکیه بالکن به منتهی دیوار به را چوبی نردبان که زانیار

 فرو دلش در که حسادتی خار از خوشش...داد تکانی خودش

 ...امد نمی نداشت هم امدن بیرون قصد و رفت می

 

 ...نکرده خدای افتین می بگیرم رو نردبون من بذارین-

 

 نکرد،عسل اش حواله هم نگاهی نیم همیشه مثل اما زانیار

 او مرد می زنش برای زانیار که انقدری کاش ای داد تکان سری

 ...کرد می تب برایش هم



 

 مسخره به لعنتی و گرفت گاز را لبش زانیار گفتن اخ صدای با

 بلند صدای ی متوجه بار چند صبح از...فرستاد ایدا های بازی

 بود شده جوید می را مغزش بالکن از که فرانسوی ی خواننده

 دلش... ببیند را او شده که هم یکبار حتی خواست نمی اما

 ...کند هدیه او به را است دنبالش که توجهی ان خواست نمی

 

 رها بود گرفته دستش میان محکم که نردبان از را دستش

 و انداخت پایین را سرش...بود رسیده مقصدش به کرد،زانیار

 ببیند؟ چه که ماند می...شد روان خانه سمت به

 

 ❤️ 

 

 یک_هشتاد_صد#

 



 

 

 چند هر که نبضی و رسید لطیف گردن ان به دستش بالخره

 ،نفس کرد حس لرزانش انگشتان سر با را زد می اما ضعیف

 در خداروشکر افتاد بالکن کلید به نگاهش و کشید ی اسوده

 مخصوصا بزند خاصی اکشن حرکت نبود نیازی و بود قفل

 اغوش در را سرش...کرد می درد شدت به هم پایش اینکه

 هم خیلی بود کرد،سرد حلقه شکمش دور را دستش و کشید

 ...زد لب گوشش دم...بخشید می جانش به گرما اما سرد

 

 این چیه من بدمصب؟گناه میکنی من با رو کارها این چرا-

 که متنفرم خودم از...نیستم هم و متنفرم ازت وسط؟هم

 ...میشم ذلیل اینقدر کنارت

 

 باز کرد باز که را گذاشت،قفل ایدا سر زیر و اورد در را کتش

 زیر را ،دستش شد شروع روزهایش این اشنای ی پروسه هم



 امد می پایش قوزک به که فشاری و انداخت زانویش و گردن

 دلش دیگر...رفت می سِرم زیر هم باز باید...گرفت نادیده را

 انژیوکت جای های کبودی از پر که سفیدش دستان امد نمی

 بود کرده صاف را یشان خانه راه روزها این که ببیند،دکتری را

 ...کرد خبر را

 

 بگیرد دستانش بین را ایدا ظریف های شانه خواست می دلش

 ببیند،این وضع و حال این در را او نداشت ،دوست بفشارد و

 یا زده بهم را ایدا زندگی که اوست دانست نمی دیگر روزها

 حل و خورد نمی بهم ایدا و او ترکیبات را؟شاید او زندگی ایدا

 بار به ای فاجعه چنین این زندگی ازمایش در هم در شدنشان

 .بود اورده

 

 

 

 دو_هشتاد_صد#



 

  

 

 ی چهره به گرفت؟نگاهی سر از را زندگی این شد می اصال

 روی برعکس دیگر روزها این که عکسی قاب در ایدا خندان

 خوابش در غرق صورت به را ونگاهش انداخت بود نیافتاده میز

 بود شده سفید ای کننده نگران طرز به که صورتی...داد

 ...خندید نمی دیگر که لبهایی

 

 او صورت روی را نگاهش و داد تخت به را اش تکیه

 سرش بار چندین...شد می زندگیش وارد نباید شاید...چرخاند

 مرز تا دیگر فردی کنار ایدا تصور از...کوبید تخت تاج به را

 فکر چیزی به کرد سعی و بست را چشمانش...رفت می سکته

 ... نکند

 



 که نوزادی های گریه دید،صدای می را الودی مه ی جاده ایدا

 اما برد می بخاری سمت به را دستش است، گرسنه دانست می

 را خیالش بود پیچیده بچه دور که ،پتویی بود سردش هنوز

 به درشتی دانه های برف...لرزید می باز اما کرد می تر راحت

 می فرمان دور که دستانش و خوردند می ماشین ی شیشه

 عقب صندلی به و گرفت جاده از را نگاهش هم باز...لرزیدند

 می... بود شده مچاله هم در گریه شدت از بچه ی ،چهره داد

 نا الالیی صدای...ترسید می چیزی از اما بزند کنار خواست

 اش بچه کنار فردی انگار...نبود تنها انگار...شنید می را اشنایی

 هم در کم کم ها تصویر... اش بچه... اش بچه...بود نشسته

 برداشت فرمان روی از را دستش... تر دور و ،دور شدند قاطی

 چیزی تنها... نبود ای بچه دیگر اما کند دراز آزاد سمت به که

 خفه گلویش ته که جیغی و بود سرما بود مانده خواب ان از که

 باز را چشمانش گرمی دستهای تکان با.... بود مانده شده

 ...بودند خیس...کرد

 



 من با... بکش نفس... اینجام من...نیس چیزی هیش،هیش-

 ...بکش نفس

 

  

 

 

  

 

 برایشان را سرهمی ان وقتی ،از نیاورد باال را سرش ایدا

 ...گفت می را تکراری دیالوگ این روز هر زانیار بودند فرستاده

 

 میان از را سرش و داد دست از را اعصابش کنترل ای لحظه

 .گرفت باال زانویش

 



 توهم این کن بس... ،مرده زانیار تو؟مرده نشدی خسته-

 ... رو مسخره های دادن دلداری این کن بس...رو

 

 در را قلبش زد،ضربان می جیغ و کوفت می اش سینه به

 ...زد می جیغ هم باز اما کرد می حس گلویش

 

 ...کشتم من رو ام بچه... کشتمش ،خودم کشتمش من-

 

 برای که زانیاری و شد اسیر زانیار قوی های پنجه میان مچش

 فریاد برسد گوشش به ایدا های جیغ پس از صدایش اینکه

 ...زد

 

 کوفتی لباس اون روی ایدا،خون اومده DNA ازمایش جواب-

 ...نیس ازاد مال

 



 😊 

 

 سه_هشتاد_صد#

 

  

 

 که امد یادش و شد واضح چشمش جلوی زانیار ی چهره تازه

 شدت از...کشید عمیقی دم باز و دم چندبار...بکشد نفس باید

 زانیار بازوهای...خوردند می بهم هایش دندان داشت که لرزی

 :نالید دل ته از شدند حلقه دورش که

 

 ...ندیدم هم بار این...زانی رو چشماش ندیدم هم اینبار-

 



 اش چانه روی و کرد پیدا راه چشمانش از اشکی قطره

 مثل که ایدایی ی چانه و اورد باال را دستش زانیار...غلتید

 :گرفت گرمش دستان بین را لرزید می زده باران ی جوجه

 

 ...بود کابوس...بود خواب نیست هیچی-

 

 خواب بود دیده که داد،چیزی تکان را سرش سرعت به ایدا

 به که ای جاده سبز تابلوهای حتی او!چرا کابوس ولی نبود

 خواب...امد می یادش وضوح به را شد می ختم کیان ویالی

 هجوم ذهنش به گنگ خاطراتش از بخشی تنها بود ندیده

 برفی روز ان دانست می. واقعی اما وار پازل ،کوتاه بودند اورده

 ...داشته خودش همراه را ازاد که بوده روزی اخرین

 

 ...بشی اروم یکم تا بخور رو اب این-

 



 ...زد زل زانیار طالیی های مردمک به و زد پس را لیوان

 

 می گریه... دیدم رو ازاد خواب دیدم،زانیار رو روز اون خواب-

 ...بود اش گرسنه... کرد

 

 زیادی های قربانی بود،با شده خیره ایدا دهان به دقت با زانیار

 و بودند مواجه حادثه از بعد استرس با که بود شده روبرو

 می یاد به را حادثه زمان و روز مختلف طرق به انها از خیلی

 که بود روز این منتظر بود امده هوش به ایدا وقتی از... اوردند

 را دلش اما بگیرد او از وار پازل هرچند اطالعاتی بتواند

 ... بیاورد فشار اش شکننده ذهن او به که نداشت

 

 انگار اما بزنم کنار خواستم می بزنم،واقعا کنار خواستم می-

 توی باید چرا...زانیار ترسیدم می چیزی از...ترسیدم می

 بترسم؟ چیزی از هستم خودم ی بچه با وقتی خودم ماشین



 

 بلندتر کمی که ایدا نگوید،موهای چیزی که داد ترجیح زانیار

 شکنی و چین...پایین به باال از کرد می نوازش را بودند شده

 را اش گونه... پسندید نمی را بود انداخته اش چهره به ایدا که

 ...زد لب و کرد نوازش

 

 ...ایدا بیاری فشار خودت به نیست الزم-

 

 به اهسته که بود موجی مثل درست زانیار گر نوازش صدای

 .کرد می تزریق جانش به را ارامش خورد می دلش

 

 بودمش،نمیدونم شنیده قبال اومد،انگار می الالیی صدای-

 بود زیاد خیلی ازاد های جیغ ،صدای زن یا بود مرد صدای

 متنش نمیدونم حتی که ،جوری اهسته خیلی اما الالیی صدای



 بود نشسته ازاد کنار یکی...داشت وجود بود اما بود چی

 ...نداشتم بهش خوبی حس...زانیار

 

 را الالیی متن کرد سعی و گرفت لرزانش دستان بین را سرش

 دورتر و دور صدا اورد می فشار بیشتر هرچه بیاورد،اما بخاطر

 ...شد می

 

 به ارامی مشت بود افتاده راه به ذهنش در که جنگی از خسته

 ...زد پایش

 

 ازادی دیگه وقتی بیاد یادم اای خاطره داره ای فایده چه-

 ...نیست

 

 داد،او تکیه وار ننو را خودش و کرد جمع زانویش در را پایش

 های اهنگ بگوید قاطع توانست می را این نبود بلد الالیی



 کی امد نمی یادش چرا...نه الالیی اما بود بر از را زیادی پاپ

 خاطرات از قسمت ان ذهنش انگار...بود نشسته پسرش پیش

 یاد به را چیزی که خواست نمی انگار بود کرده سانسور را

 ...بیاورد

 

 ششم حس.اس زنده که میکنم فکر من ایدا،حداقل اس زنده-

 ...میگه بهم
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 کوفتی لباس اون روی ایدا،خون اومده DNA ازمایش جواب-

 ...نیس ازاد مال

 

 قلبش شنید،ضربان می چه....ماند جایش سر شده خشک ایدا

 بیرون زانیار زبان از که انچه خواست می دلش بود رفته باال

 شده پشیمان و شاد انقدر اما بپذیرد دل و جان با را اید می

 او باز و بدهد راه دلش به امیدی دیگر بار ترسید می که بود

 شده خشک لبهای. قلبش در امیدی نا تاریک حجم و بماند

 .داد جراتی خودش به و کرد تر زبانش با را اش

 

 کالم یه دیگه ،نمیکشم شدم خسته زانیار؟بخدا میگی چی-

 ...کن خالصم بگو

 

 مرتب بودند رفته سویی به هرکدام که را ایدا موهای زانیار

 .گرفت قاب دستانش میان را صورتش و کرد



 

 یه دونستم می دستم رسید سرهمی اون که روزی همون-

 جوابش ،امروز آزمایش فرستادمش میلنگه،سریع کار جای

 نبوده،چه انسان یه خون سرهمی روی خون اون اصال که اومد

 ...باشه آزاد خون اینکه به برسه

 

 بهتر کمی توانست می داد،حاال بیرون بافشار را نفسش ایدا

 ...بیشتر شوقی و شور با کمی تر عمیق بکشد،کمی نفس

 

 ...میمیرم من ،اخر زانیار وای-

 

 :غرید و گذاشت ایدا لبهای روی را انگشتش زانیار

 

 ...،نشنوم دیگه نشنوم-

 



 عطر از عمیقی دم و داد تکیه زانیار ی سینه به را سرش ایدا

 به کند ترک را او اینکه فکر حتی ،چطور گرفت اش همیشگی

 بوده احمق حد این در که شد نمی بود؟باورش رسیده ذهنش

 اخمش یک با و گرفت می جان زانیار لبخند یک با که او باشد

 تحمل همیشه برای را اش دوری خواست می چطور مرد می

 کند؟

 

 نیست؟حتی ازاد خون اون که بودی مطمئن اینقدر چطور-

 ازاد که گفتی می سر یک بیاد ازمایش جواب اینکه از قبل

 ...اس زنده

 

 نمی که نبود کشید،انصاف ایدا گردن پشت به دستی زانیار

 ازاد بود ایدا باشد،وقتی داشته باهم را هردویشان توانست

 های خواسته او... نبود چیزی انگار نبود ایدا هم وقتی و نبود

 شده گرفته او از رحمانه بی هم ان که داشت دنیا از ناچیزی

 ...بود



 

 ...بود سرهمی اون همراه یادداشت یه-

 

 � 
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 را کرد،زانیار بلند همسرش فراخ ی سینه روی از را سرش ایدا

 جوابی و بپرسد سوالی او از بود ممکن محال شناخت می

 بحث این کردن باز به تمایلی که بود شده متوجه ولی نشنود

 ...ندارد

 

  زانیار-



 

 را دستانش بدهد، را سوال این جواب نداشت دوست اما زانیار

 توانست ،نمی گرفت فاصله او از کمی و کرد باز ایدا دور از

 های نگاه از تا کند ترک را اتاق که دید صالح بگوید هم دروغ

 بدون ایدا اما...یابد رهایی مشکی ی تیله دو کنجکاو

 می مشاهده او رفتار در که فراری... نبود ایدا که کنجکاویش

 پهن مچ.کرد می ترغیب ماجرا دانستن به بیشتر را او کرد

 تکرار را سوالش دیگر بار و گرفت دستانش بین را زانیار

 می اما بگوید ایدا به چیزی خواست نمی بود کالفه زانیار...کرد

 ...دارد برنمی سرش از دست ایدا ندهد جواب اگر که دانست

 

 ...ندارم ،حوصله کن ول ایدا-

 

 بیخیال که زدند می فریاد کنجکاوانه ایدا های یاخته تک تک

 ...نشود ماجرا این

 



 بود؟ چی یادداشت اون توی-

 

 .کشید بیرون ایدا دستان میان از را مچش زانیار

 

 ...گرفتیم ازت رو عشقت بود نوشته-

 

 خیره دزدید می چشم او از کالفه که زانیاری به واج و هاج ایدا

 ... پرسید هم را داشت؟همین ماجرا اصل به ربطی شد،چه

 

 .کرد اعتراف وار زمزمه رفت، در سمت به زانیار

 

 اشتباه رو عشقم ممکنه محال که باهوشن اونقدر اونا-

 ...بگیرن

 



 بینی محور حول انگشتش و بود کرده دراز میز روی را پاهایش

 به یکبار ثانیه پنج که نیروانایی نگاه سنگینی و گشت می اش

 در را زدن عق ادای مثال هم بار چندین و شد می خیره او

 نگاهی...شد نمی بیخیال او اما کند منصرف را او که بود اورده

 که برد باال را دستش باز و انداخت خواهرش ی برامده شکم به

 ...کوبید دستش روی و زد جستی نیروانا
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 اخ-

 



 .کشید دامنش به را دستش و رفت ای غره چشم نیروانا

 

 میره ابروت که ببینه داری؟یکی تو زشتیه عادت چه این اخه-

 خجالت... دماغته تو ارنج تا انگشتت ساله دو های بچه عین

 ... بکش

 

 بینی ی پره به را دستش نیروانا های غر غر به توجه بی ایدا

 ...داد می ارامش او به عجیبی طرز به کار گرفت،این اش

 

 بهت هرکاری گفت نکرد مخالفتی تراپیه،دکترم جور یه-

 ناراحتی... میده ارامش من به کار این بده انجام میده ارامش

 ... نکن ؟نگام

 

 اش بچه کرد حس که بزند دیگری حرف خواست نیروانا

 دورانی و گذاشت شکمش روی ،دستی کند می حرکت



 و انداخت خواهرش شکم به نگاهی کنجکاو ایدا...داد مالشش

 حس را اش خواهرزاده حرکت که گرفت اجازه چشم با

 می چندشش و بود وسواسی شدت به نیروانا اینکه با...کند

 شده مزین اش بینی محتویات به تازه که دستهایی با که شد

 از...بزند او ذوق توی نیامد دلش اما کند لمس را شکمش بودند

 مشکی درشت های چشم ان به توانست نمی بود همین بچگی

 می تغییر چیزها از خیلی شاید توانست می اگر که بگوید نه

 ...کرد

 

 نمی حس چیزی گذاشت، نیروانا شکم روی را دستانش ایدا

 خود بطن در را دیگری انسان اینکه از هم تصوری کرد،حتی

 حرکت...بود مادر یک حال عین در و نداشت دهی پرورش

 اینقدر را ازاد هم او کرد،یعنی حس انگشتانش زیر واری پروانه

 زل خواهرش به و اورد باال را بود؟چشمش کرده حس نزدیک

 ...زد

 



 بود؟ چطور من بارداری-

 

 وار تهدید را انگشتش ایدا که کند باز دهان خواست نیروانا

 ...اورد باال

 

 ...وگرنه بگو رو راستش-

 

 را ان خواهرش که چرخاند،عادتی کاسه در را چشمانش نیروانا

 ...کرد می استفاده ان از مواقع اکثر در و بود کرده ضبط

 

 ...بکنی تونی نمی خاصی غلط هیچ-

 

 و گرفت محکم را خواهرش انگشتش و زد خبیثی لبخند ایدا

 ...کرد نزدیک اش بینی به



 

 عزیزمه خواهر درمانی تراپی نوبت شدم خسته خودم-

 کن شروع...

 

 کشید کنار ایدا صورت از را انگشتش بود مشقتی هر با نیروانا

 .گرفت فاصله او از کمی و

 

 ...چندش اخه؟نکبت میزنم سر بهت میام چرا-

 

 او بداند خواست دوخت،می چشم خواهرش به منتظر ایدا

 لحظه اصال بداند خواست ،می گذارنده را اش بارداری چطور

 ذهنش واسطه این به کرده؟شاید نزدیکی احساس ازاد به ای

 ...شد می پیدایش معصوم طفل ان و زد می ای جرقه

 



 خودش برای شربتی و شد بلند جایش از نیروانا

 حرفها بعضی گفتن با را خواهرش نداشت دوست...ریخت

 ...کند محافظت او از توانست نمی ابد تا اما بیازرد

 

 می رو کاری همیشه... بودی خاص جور یه همیشه تو ایدا-

 ...انتظاره برخالف که کردی

 

 سفسطه از...کرد اویزان مبل از را پاهایش حوصله بی ایدا

 می که داشت شناخت خواهرش از ،انقدر بود متنفر کردن

 دیگری طور و کند تزیین را زده که گندی دارد سعی دانست

 ...بدهد تحویلش

 

 نکن تزیینش اینقدر ؛گوهه گوه نیروانا-

 

 ❤ 
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 :گفت و نشست او روبروی نیروانا

 

 داد،با نمی کاری پیشنهاد بهت تقریبا هیچکس ازدواجت بعد-

 تو خواستن می ازت فقط اما بود شده موفق فیلمت اینکه

 چیزی نه تبلیغی نه...باشی داشته افتخاری حضور فیلمهاشون

 بالخره و زد تا...دیدی می بدبخت اون چشم از اینو توام خب...

 شرایط فقط دادند بهت خوب نقش یه راحله های البی با

 ...داشت سختی

 



 توانست می را اش بقیه انداخت،تقریبا باال را ابرویش ایدا

 اخر تا دیگری زبان از را حماقتش داشت دوست اما بزند حدس

 ...بشنود

 

 شرایطش؟ بود چی-

 

 زانیار مکرر تلفنی های تماس گرفت،یاد گاز را لبانش نیروانا

 راسر خواهرش جوری یه کرد می درخواست او از که افتاد می

 ...بیاورد عقل

 

 هشت یا هفت حدود کیلو دو یکی ،نه کردی می کم وزن باید-

 دور سرد ی منطقه یه توی برین ماه شش برای بود قرار.  کیلو

 ...فیلمبرداری پایان تا افتاده

 



 قبول حتما که دانست گذاشت،می هم روی را چشمانش ایدا

 بدون حتی بود کرده اش حرفه فدای را اش زندگی... کرده

 ...دانست می را گندش اخالق هم نیروانا توضیحات

 

 دهد ادامه که کرد اشاره نیروانا به و شد بلند جایش از

 بخیه خط به داد باال را بلوزش و ایستاد قدی ی اینه ،روبروی

 نیروانا...شد خیره کرد می خودنمایی تختش شکم روی که ی

 ...کرد خواهرش به را پشتش

 

 ...نکن اذیت رو خودت این از بیشتر لطفا ایدا بسه-

 

 ...کرد زمزمه حواس بی

 

 بگو...بگو-

 



 زندگی نبض زانیار کشید،یعنی شکمش روی را دستش

 چطور؟ را وارش پروانه بود؟تقالهای شنیده را کودکشان

 

 راضی حتی...ایدا خواستی نمی رو بچه شرایط اون با خب-

 که بودی شده

 

 :غرید و پرید خواهرش حرف میان

 

 چی؟-

 

 رو بچه کار اول همون خواستی می و بودی نگفته زانیار به-

 ...سقط

 



 برای تسکینی خواهرش گرم زد،دستهای زانو اینه روبروی ایدا

 بچه ان جان قصد اول همان از شدند،انگار نمی قلبش سرمای

 ...بود کرده را

 

 ...اومده بر ازم هم کار این که نگو توروخدا-

 

 نداشت طاقت کرد جمع دستش در را خواهرش موهای نیروانا

 با را خودش همان بنگرد دردش از شده مچاله صورت به

 ...کرد می مشغول بودند شده بلند شلخته که موهایی

 

( فرانسه در شهری)نیس نبودم ایران اصال موقع اون من ایدا-

 چیزهایی از قسمتی فقط من اینجا به نیست نزدیکی راه هم

 رو هام تلفن جواب موقع اون...گفتم بهت رو کردم برداشت که

 طرفدار اون طریق از زانیار یادمه فقط دادی می میون در یکی

 ...که هم بعدش و شد حاملگیت ی متوجه دیوونه



 

 این از بیش نداشت بود،دوست کافی امروز برای گرفت نفسی

 ...کند القا را گناه حس خواهرش به

 

 از رو ام بچه معروفیتم ی واسطه به اگر بخشم نمی رو خودم-

 نیروانا کنم پیدا رو مریض مردک اون باید...باشم داده دست

 خودش کار برده،اگه برداشته رو ان بچه اون شاید اصال...باید

 ...میخورم قسم میکنم اش خفه باشه

 

 ...اروم جان ایدا باش اروم-

 

 تکان بار چند را سرش و کشید دردناکش پیشانی به دستی

 ...داد

 

 ...ذهنم از بیرون نمیری چرا اهه-



 

 به زالو مثل بود امده خاطرش به خواب در شب ان که الالیی

 رسیدن جلوی رحمانه بی و افتاده مغزش های یاخته جان

 ان از چیزهایی هم بود،هنوز گرفته را مغزش به خون جریان

 بی ی کلمه چند و ریتم یک داشت خاطر به مرموز الالیی

 ،بی بود دشوار برایش جنسیتش تشخیص که صدایی و معنی

 :پرسید و برگشت نیروانا سمت به مقدمه

 

 میخونی؟ الالیی نیکان واسه تو-

 

 ،کمی ایدا موضع سریع شدن عوض این از خورده یکه نیروانا

 ...کرد فکر

 

 تو ی اندازه به میخونم،صدام داستان کتاب براش ،بیشتر نه-

 ...شب میبینه کابوس بچه نیس قشنگ



 

 ان انداخت،پس اینه در خواهرش به نگاهی و کرد مکثی ایدا

 بارها و بارها کسی چه را رفت نمی بیرون ذهنش از که الالیی

 و او از غیر به ماشین توی که بود بود؟مطمئن خوانده برایش

 را ترس حس ایدا به که کسی...بوده هم دیگری شخص ازاد

 پنهان خاطراتش از سیاهی ی پرده پشت کسی...کرد می تلقی

 زیادی که بازی.بود انداخته راه به که موشکی قایم بازی و شده

 .بود مرگبار

 

 💜 
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 زد،تقریبا لبخندی و انداخت مبلی روی را خانه سیم بی تلفن

 شاید و خورد می دردی به بود،بالخره خوشنود کارش این از

 اغوشش در دیگر بار را زیبا کودک آن توانست می

 شدت به کار این ریسک که نبود مهم برایش...بگیرد

 می رضایت احساس بود کرده هماهنگ را قرار که باالست،حاال

 از زنان سوت...بود کافی االنش برای حداقل حسش همین کرد

 از ،باید رفت پایین ی طبقه سمت به و شد بلند جایش

 او جای خودش اگر اینکه با طلبید می حاللیت مادرشوهرش

 در تیری ی قضیه اما ببخشد را عروسش بود ممکن محال بود

 ...بود تاریکی

 

 می ور اش گوشی با و انداخته پا روی پا که را عسل تقریبا

 وانمود توانست نمی نبود خودش گرفت،دست نادیده را رفت

 در و بزند لبخند رویش در و اید می خوشش کسی از که کند

 دو کامال حس این انگار...بسابد هم روی دندان برایش دل



 چشمی ایدا گرفت، او از را رویش نیز عسل که بود طرفه

 چایی به دست رفت،هنوز اشپزخانه سمت به و چرخاند

 ی اماده را دلش کمی ها گذشته یاد شاید بود خوب ریختنش

 مرضیه اتاق سمت به و ریخت چایی تا دو...کرد می بخشیدنش

 گامهایش در نشد باعث هم عسل هشدار حتی کرد تند قدم

 ...شود ایجاد تعللی

 

 ...داره ضرر واسشون چایی-

 

 اوهومی برگردد اینکه بدون و برد باال را صدایش کمی ایدا

 :گفت

 

 تا بشنوه باید غر هی میشه بلند که ،صبح غر همچنین-

 ...شب

 



 کرده ،فکر کند تجسم را عسل متعجب ی چهره توانست می

 پرت اش ونیمه نصفه ی حافظه بخاطر ایدا حواس که بود

 قضیه این تایید به ای عالقه اینکه با... بود خوانده است؟کور

 از...هایش غر منهای البته بود خوبی پرستار عسل اما نداشت

 که گهگاهی طوری به زد می غر و گرفت می ایراد زمان و زمین

 ...گرفت می ایراد خودش از اورد می کم زدن غر برای موضوع

 

 کوچکی عسلی روی را استکان و داد مادرشوهرش به سالمی

 ...گذاشت

 

 سوز لب چایی یه بشینید کنم کمکتون بذارین جون مرضیه-

 ...بدم بهتون ریز عروس دوز ،لب

 

 شانه زیر را زد،دستش می حرف هم سر پشت که همانطور

 در نشسته حالت به را او و انداخت مرضیه نحیف های

 و بودند نحیف زیادی ها شانه گرفت،این گاز را لبهایش...اورد



 لبانش روی بود،لبخندی نخورش درد به خود تقصیر همش

 چه که نیاورد خودش روی به همیشه مثل کرد سعی و کاشت

 ...زده گندی
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 روی به همیشه مثل کرد سعی و کاشت لبانش روی لبخندی

 ...زده گندی چه که نیاورد خودش

 

 ...خوردیم می چایی باهم چقدر یادتونه بخیر یادش هی-



 

 عروسش که بود شده متوجه ایدا ورود ابتدای همان از مرضیه

 تایید ی نشانه به سری و انداخت باال دارد،ابرویی درخواستی

 ...داد تکان

 

 اخه بود دستشویی پام یه صبح تا مادر،شبش یادمه اره-

 ...بره یادم میشه مگه...

 

 داغ و انداخت بود ریخته که هایی چایی به روحی بی نگاه ایدا

 دوست را اش سینه کشید،سوزش سر را استکانش

 ... بود مرضیه با دیدارشان اخرین این داشت،شاید

 

 پر خیلی میدونم...جون مرضیه بطلبم حاللیت اومدم راستش-

 اینا ی همه شدم عروستون اینکه از پشیمونید میدونم ام رو

 بیشترین میکنم فکر کنید حاللم دارم دوس اما میدونم رو



 جایی به گرفتم ازتون رو پسرتون...کردم شما حق در رو ظلم

 به خودتون و نشوندمش سیاه خاک به کنم خوشبختش اینکه

 ... نگم چیزی تون نوه از دیگه و افتادین وضع این

 

 بود زانیار خوده انداخت،خودِ خانوم مرضیه چشمان به نگاهی

 ..زد حلقه چشمانش در اشک و

 

 رنگ بی های چایی از هی سال دو مدت به بودین مجبور تازه-

 ...نزنین دم و بخورین من روی و

 

 و کرد دراز را دستش خانوم مرضیه...داد سر دردناکی ی خنده

 می خشک زیاد دهانش روزها ،این نوشید اش چایی از کمی

 ...شد

 

 بری؟ کجا میخوای ؟باز بطلبی حاللیت میخوای االن چرا-



 

 ...داد تکان را سرش دستپاچه و کرد مکثی ایدا

 

 رو شدم؟کجا آدم من ببینید سخته اینقدر جون مرضیه بابا-

 اخه؟ برم دارم

 

 اما خودتی خر یعنی که انداخت ایدا به معناداری نگاه مرضیه

 بعد بگیرد را حاللیتش که بود مصر ایدا...نگرفت را حرف دنبال

 مادرجونش اما اید می کارش چه به دقیقا دانست نمی برود

 که دانست می ایدا و بود حاللیت دنبال به مدام اخرها این

 ایدا وگرنه دهد نمی انجام دلیل بدون را کاری هیچ مادرجانش

 دردناکی و داغ جهنم ان اش همیشگی منزل بود مطمئن که

 به هم ان که حاللیت یه و بود شنیده اش درباره زیاد که است

 و الغر دستان...امد نمی کارش به بگیرد خواست می زور

 لمس را انها و گرفت دست در را مادرشوهرش ی چروکیده

 ...ببیند را دستانش آبی های رگ توانست می...کرد



 

 ...ببین منو ایدا-

 

 نگاه مادرشوهرش درچشمان اما اورد باال را سرش ایدا

 لحن اما بود قهاری بازیگر اینکه برود،با لو که ترسید نکرد،می

 نمی و گرفت می او از را عمل ابتکار مرضیه محکم همیشه

 ...کند بازی نقش برایش توانست

 

 بی همینطوری تو...کن نگاه دختر،منو نکن ای احمقانه کار-

 بکنی؟ میخوای چکار... گردی نمی حاللیت دنبال دلیل
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 بی همینطوری تو...کن نگاه دختر،منو نکن ای احمقانه کار-

 بکنی؟ میخوای چکار... گردی نمی حاللیت دنبال دلیل

 

 طالیی چشمان در مستقیم اینبار و انداخت باال ای شانه ایدا

 .شد خیره روبرویش

 

 مادری...نکردم هیچوقت که کاری-

 

 پیدا به بود که نگرفت،هرچه و گرفت را منظورش مرضیه

 از ای طره و کرد دراز را شد،دستش می مربوط آزاد کردن

 گوشش پشت را بودند ریخته صورتش روی که ایدا موهای

 شکل لبش روی لبخندی...برگشتند سابق جای به باز که راند

 درست را ایدا خواسته می که بوده این اشتباهش گرفت،شاید



 قرار خاصی چارچوب ،در رها و بود ازاد که مو ی طره این مثل

 طره ان مثل درست ایدا اینکه از غافل.کند مهار را او و دهد

 وحشی همانطور نبود مستقیم صراطی هیچ به که وحشی موی

 ...است زیبا رها و

 

 ...ایدا دنیاس کار زیباترین بودن مادر-

 

 لبانش به را بود نیامده پایین صورتش از هنوز که دستی ایدا

 گلویش در که ،بغضی نهاد ان روی ای بوسه و کرد تر نزدیک

 ...زد لب ارام و داد قورت را شد می تر بزرگ و بزرگ

 

 ...باشین مواظبش فقط...برمیگردونم،فقط رو ازاد-

 

 ها پله سمت دهد،به پاسخ مرضیه سواالت به تا نماند دیگر

 ی زد،مزه می رقم همسرش برای را خوبی شب باید... دوید



 می باقی زانیار زبان زیر ها مدت تا باید اخرش شام

 اشپزخانه در را خودش و زد اخر شام به پوزخندی...ماند

 ...کرد مشغول

 

 چراغ به و انداخت را کلید اش روزانه کارهای از خسته زانیار

 برایش بود که زد،همین لبخندی خودشان ی طبقه روشن

 از باز بیند می وضعیتی چه در را او االن دانست بود،نمی کافی

 تلویزیون پای یا است خودش سرزنش حال در رفته؟باز حال

 بود که گیرد؟هرچه می ایراد ها بازیگر تمام کار از و داده لم

 باز زانیار که بود شده دلیلی حضورش همین و داشت حضور

 ...باشد مشتاق امدن خانه به برای

 

 کرد کوتاهی احوالپرسی عسل با و داد مادرش به سالمی

 و دهد کش را صحبت است مشتاق دختر کرد می حس اگرچه

 طوالنی داشت مادرش عمومی وضعیت مورد در هایش صحبت

 ...اورد باال سکوت معنای به را شد،دستش می



 

 تشکر میبینم دارم ،من خانوم عسل خوبه حالش که مادر-

 شما که دارم اطمینان من هستید مراقبش اینقدر که میکنم

 هر که نیست نیازی میدین انجام احسنت نحو به رو کارتون

 خدایی مادر کردید حس که وقتی بدین،فقط گزارش روز

 ... بگید من به برخورده مشکلی به نکرده
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 تشکر میبینم دارم ،من خانوم عسل خوبه حالش که مادر-

 شما که دارم اطمینان من هستید مراقبش اینقدر که میکنم

 هر که نیست نیازی میدین انجام احسنت نحو به رو کارتون

 خدایی مادر کردید حس که وقتی بدین،فقط گزارش روز

 االن که ماشاهلل... بگید من به برخورده مشکلی به نکرده

 ...خوبه حالشون

 

 پسرش قراری بی و چرخاند زانیار و عسل بین نگاهی مرضیه

 ...کرد مداخله و داد تشخیص همسرش پیش رفتن برای را

 

 ...جان عسل-

 

 پیش را زانیار بیشتر ای ثانیه حتی خواست می دلش عسل اما

 دلش اما کند نمی درستی کار دانست ،می باشد داشته خودش

 ... نداشت رودربایستی که خودش با دیگر بود سریده



 

 ...که بگم باید جون مرضیه اخه ولی-

 

 زانیار پیش مرضیه به ایدا دادن چایی ماجرای از خواست می

 ...شد سخت اش چانه زانیار حرف با که کند چقولی

 

 هم االن نمیخوره شام من بعد،بدون برای باشه تنهاست ایدا-

 ...اجازه با شده دیر خیلی

 

 خودش شد،عسل محو عسل دید از و کرد یکی دوتا را ها پله

 :غرید لب زیر و انداخت کاناپه روی را

 

 یکی شانس بده کنه،خدا درست غذا بلده هم خیلی نیس-

 یکی بخوره حسرت باید میباره هنر یه انگشتش هر از من مثل

 ...نداره هم رویی بر...اس کاره یک سوزن که اون مثل



 

 را تلویزیون کانال و برچید خانوم،لب مرضیه ی سرفه صدای با

 . کرد عوض

 

 به خانگی غذای خوب بوی رسیدن با شد همزمان در کردن باز

 در که ایدایی به و شد خشک دستش در مشامش،دستگیره

 خیره درخشید می ها فرشته مثل سفیدش زیبای لباس

 بود بسته پشت از کوچکی کش با را موهایش...ماند

 زانیار جلوی چرخی. کرد می خودنمایی گردنش در گردنبندش

 .فشرد بیشتر را دستگیره زانیار امد،دست جلو و زد

 

 عزیزم حاضره شام-

 

 درست شام ایدا حاال تا کی از بست، محکم را چشمانش زانیار

 اش همیشگی رویای به قدم بیداری در کرد می کرد؟حس می



 که ای وخانه لبخندش و بود ایدا ان در که رویایی...گذاشته

 ...داد می مهر بوی

 

 نه؟ دیگه بیدارم-

 

 را اخش که گرفت زانیار سخت بازوی از محکمی نیشگون ایدا

 ...کرد ای غروچه دندان و اورد در
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 دادم گشنگی بهت من مدت اینهمه میکنه فکر ندونه هرکی-

 ...که میکنم درست شام که نیست بارم اولین

 

 انداخت،جایی کاناپه روی را کیفش و بست را در زانیار

 .کرد زمزمه لب زیر سوخت می هنوز ایدا نیشگون

 

 ...کردی درست شام که باریه اولین این دقیقا-

 

 را زانیار لبی زیر ی زمزمه بودند تیز شدت به که ایدا گوشهای

 .داد تکان سری و شنید

 

 ...زانی داری بیخودی همسر جدی؟چه-

 

 زانیار.گرفت دستش از را زانیار کت و داد سر بلندی ی خنده

 .انداخت باال ابرویی



 

 ...ترسونی می رو یهو؟ادم شدی مهربون اینقدر چرا-

 

 که کرد پرت زانیار سمت به را بود گرفته دست در که کتی ایدا

 ...نخورد صورتش به زانیار سریع واکنش با

 

 میخوام هم روز ،یه نیومده تو به مهربونی میز سر بشین بیا-

 ...نذارین شما باشم ادم

 

 نهایت با که پلوی زرشک نشست،به میز پشت حرف بی زانیار

 .دوخت چشم بود شده تزیین سلیقه

 

 سخت اونقدرها هم خانومت،اشپزی ایدا کرده چی ببین-

 . نمیذاشتم وقت براش من فقط نیستا

 



 می پر را بشقابش که ایدا به و زد اش چانه زیر را دستش زانیار

 :پرسید و شد خیره کرد

 

 گذاشتی؟ وقت چرا االن-

 

 به نسبت شغلش بخاطر خود خودی به زانیار که دانست می

 شد می مشکوک باید داشت هم است،حق مشکوک چیز همه

 حاال بگذارد باقی خوبی ی خاطره برایش داشت دوست ایدا اما

 در گشت می بر خانه به و افتاد نمی اتفاقی فردا هم شاید

 بود یافته اش شده دفن خاطرات میان هم را جوابش که حالی

 . کردند می زندگی خوشی و خوبی به و

 

 خوردیم می رو اینور و رو پشت نیمرو دیگه یکم اینکه برای-

 بخور... زانی پرسی می سوال چقدر... افتادیم می قد قد به

 .غذاتو



 

 کار جای شد،یک خیره ایدا زده الک های ناخن به زانیار

 دهانش به شدت به که غذایی حرف بی اما لنگید می بدجور

 بلند را کالم بی موزیک صدای ایدا. خورد را بود داده مزه

 در خواند می بلند صدای با...خواندن به کردد شروع و ترکرد

 موسیقی به ربطی هیچ اهنگ شاد متن که حالی

 :گفت مقدمه بی و گذاشت زانیار جلوی را چایی...نداشت

 

 مثل یکی نه ها بگیری خوب خیلی خیلی زن یه حتما من بعد-

 ...نکن غلط میگه دستش اون به دستش این که من

 

 دانست شد،می خشک زانیار دستان در راه میان چایی لیوان

 می بیان فکر بدون لحظه در را رسد می ذهنش به هرچی ایدا

 یکدیگر به ربطی هیچ هایش صحبت موضوعات معموال کند

 ...بود کننده نگران خیلی یکی این اما ندارند

 



 میز روی را چایی لیوان و کشید اش پیشانی به دستی زانیار

 ...گذاشت

 

 داری؟ ای نقشه چه چیه؟باز حرفها این از منظورت ایدا-

 

 زانیار به را خودش بود زده گرفت،گند گاز را لبهایش ایدا

 ...کند پرت را حواسش کرد سعی و رساند

 

 توام شده تنگ کردن خرید واسه خرید؟دلم بریم فردا میگم-

 و شستم اشپزخونه توی بس از شدم خسته بابا... خسیس که

 ... سابیدم

 

 قبل ی جمله اون از منظورت نیومدم دنیا به دیروز من ایدا-

 بود؟ چی

 



 گردنش در را سرش و کشید زانیار موهای میان دستی ایدا

 ...کرد فرو

 

 تو مثال خواستم می بدم یادت نباید من که رو چی همه بابا-

 چطور من بگی عمری، تو با هرگز تو بی نه که کنی اعتراض

 از هی فقط سنگ که توام... اخه؟ میکنم تو جایگزین رو کسی

 .میکنی بازجویی ادم

 

 لمس را همسرش کمر مالمیت با و کشید ای اسوده نفس زاینار

 و بند و ایدا با و کشید مشام به را شیرینش عطر بوی.کرد

 ...شد بلند جایش از بساط
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 حمام در را خودش و شد بلند جایش از شنید که را در صدای

 نداشت خوبی حس و بودند شده راست تنش ،موهای انداخت

 پشمی شال بگیرد را موهایش نم اینکه بدون خیس همانطور...

 بود کفشهایش پوشیدن حال در برداشت را کیفش و کرد سر

 ...گذاشته ناتمام را چیزی کرد حس که

 

 ان که چیزی و برداشت قلمی و کاغذ و رفت اتاقشان سمت به

 ...اورد کاغذ روی را کرد می حس لحظه

 

 ...راد ایدا-داشتم دوست لحظه اخرین تا-

 

 پیش را بیرون راه و گذاشت عکسشان قاب روی را کاغذ

 .گرفت



 

 جایش در شد باعث عسل صدای که بود نشده خارج در از

 ...بزند خشکش

 

 سالمتی؟ به کجا-

 

 واپسین این در نداشت دوست حقیقتا برگشت او سمت به ایدا

 را شوهرش ی اینده همسر احتمالی ی چهره زندگی های ثانیه

 :گفت اکراه با و انداخت اش بینی به چینی. ببیند

 

 توضیح دادم بله که اون به...باشم داده بله تو به نمیاد یادم-

 ... دادم

 

 که بود سپرده او به ها قبل انداخت،زاینار باال ای شانه عسل

 ایدا خب اما بدهد خبر او به خانه از همسرش خروج صورت در



 به و گفت لبی زیر درک به. کرده هماهنگ او با گفت می که

 ...رفت تلویزیون سمت

 

 جانش به دنیا بد های حس تمام شد خارج در از که همین

 به که داشت عجله انقدر رفت کوچه سر به شدند، سرازیر

 مردم... کند خبر اژانسی که بود کرده فراموش برسد مقصدش

 ها نگاه این میان اما داشت ،عادت بودند خیره او به تعجب با

 اما برگشت عقب به...داد می ازارش انها از یکی سنگینی

 ...انداخت باال ای شانه... نگرفت را چشمش خاصی شخص

 

 دربست اقا...زدی توهم. استرسه بخاطر-

 

 پیاده شد می ختم دکتر مطب به که خیابانی شلوغی بخاطر

 قدمی چند...کند طی پیاده را مانده باقی راه داد ترجیح و شد

 ...شدند سیخ گردنش پشت موهای باز که بود نرفته بیشتر



 

 ایدا؟ مرگته چه اه-
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 سفت زانیار گردن دور را دستانش و کشید کوتاهی جیغ ایدا

 ...کرد تر

 

 زانی؟ افتم می-

 



 ای گذشته شب ان که انگار کرد، ای مردانه ای خنده زانیار

 سایه دلشان روشنایی به یا کند تلخ را کامشان که نبود

 که فرزندی خالی جای خواستند می هردو که بیاندازد،انگار

 را گرفت می ازشان را خوراک و خواب و بود می اتاقش در باید

 بشنود سابق ایدای و زانیار شب یک همان... کنند فراموش

 این با خواستند می دو ،هر بودند بدهکار خودشان به را این

 و داشت خاطر به یکی که ای گذشته شیرینی اغوشی هم

 ...بچشند به را نداشت دیگری

 

 می نفس را نفسش و بود گذاشته زانیار بازوی روی را سرش

 و او به خیره خیره ایدا و بود رفته فرو عمیقی خواب کشید،در

 و بود درماتیک زیادی شاید کرد، می نگاه اش بسته چشمان

 می که کاری ریسک از دکترش اما بیفتد اتفاقی نبود قرار

 می امید این به تنها او و بود گفته برایش دهد انجام خواست

 خواسته او از.بفهمد چیزی حرفهایش میان از دکتر که رفت

 زانیار دست به بعدا تا شود ضبط هایشان صحبت تمام که بود

 اش ریخته بهم خاطرات از سر حداقل او نبودش در که برسد



 کسی تنها زانیار که داشت ایمان قضیه این به ایدا. دربیاورد

 زندگیشان ی پیچیده بهم کالف این ی گره تواند می که است

 می را اسمش دیگرش بازوی روی انگشتانش سر با... کند باز را

 که داشت را قدرت این کاش ای...نوشت می دوباره و نوشت

 خواسته اما بنویسد قلبش روی زانیار بازوی جای به را اسمش

 می زندگی خوشبخت باید زانیار...دانست می بود زیادی ی

 و کرد می زندگی پایین ی طبقه که دختری همین با شاید کرد

 هم ایدا... شدند می باران ستاره چشمانش دید می را او وقتی

 مادر که کند حس وجود تمام با یکبار حداقل بود توانسته

 ...شد اسیر زانیار پهن های پنچه میان دستش...است

 

 خوردی؟ رو هات قرص...ایدا بخواب-

 

 را شب ارامش و سکوت نداشت دوست گفت ارامی هوم ایدا

 شد باعث نشست اش پیشانی روی که ای بزند،بوسه بهم



 هایش مژه حصار از بود داشته نگه را ان حال به تا که اشکی

 ...شود محو نرسیده چانه به و بغلتد اش گونه روی و شود رها

 

 حس را کاشت اش گونه روی زانیار که عمیقی ی بوسه ایدا

 همه و ببیند را او ترسید زد،می خواب به را خودش اما کرد

 که بکشد نفس او بود کافی که دانست نمی... بدهد لو را چیز

 کرد سعی داد،اما باال شود،ابرویی شدنش بیدار ی متوجه زانیار

 ...کند دور ذهنش از را منفی افکار
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 می سرش پشت عابر ،چندین برگشت عقب به

 را خودشان ی حوصله صبحی اول هیچکدام امدند،خداروشکر

 لطف اظهار او به بخواهند اینکه به برسد چه نداشتند هم

 ...کنند

 

 به میانبری تقریبا که باریکی خیابان داد ترجیح و برگشت باز

 همین از نیروانا با بارها. کند طی را شد می محسوب مطب

 نمی غریبگی احساس خیابان درانجا و بودند امده مسیر

 عیان ی محله بودند بسته هم مغازه و بود خلوت خیابان...کرد

 با...نداشتند را معمول های دغدغه هیچکدام و بود نشین

 برای تواند می اینکه از بود ،خوشحال زد می سوت خودش

 داخل را بودند زده یخ سرما از که دستانش...کند کاری ازادش

 او یکی انگار...امد سراغش بد حس همان باز...کرد فرو جیبش

 سوت از دست و کرد تر تند را قدمهایش...پایید می پنهانی را

 هم که هم را پایی صدای توانست می حاال...برداشت کشیدن

 سر و برگشت عقب به بشنود را بود شده تندتر او با قدم



 و ایستاد هم او اما کند عبور فرد ان شاید شد متوقف جایش

 ...پوشاند را صورتش کریهی لبخند

 

 ...بودمت ندیده بود وقت خیلی-

 

 می رفت،باید عقب به افتادند،قدمی شماره به هایش نفس

 مرد...نبود وقتش االن رسید می دکترش با قرارش به باید رفت

 سمتش به قدمی و زد او های زدن نفس نفس به لبخندی

 ...برداشت

 

 ماشین یک خدا رضای محض که خلوت خیابان به نگاهی ایدا

 به خورد می بهم دندانهایش...انداخت کرد نمی عبور ان از هم

 بدود تنگش نفس وجود با کرد سعی و کرد نگاه کوچه انتهای

 از رحم بی دستی که بود برنداشته بیشتر قدمی چند هنوز

 ...کشید را موهایش پشت
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 وقتی بود بخش لغزید،لذت می دستانش بین موهایش

 که کرد،اخ می حس خیابان سرد اسفالت روی را تقالهایش

 از سال؟زمانش ،سه سال دو بود لحظه این منتظر چقدر

 دستانش به اش خورده الک های ناخن با بود رفته در دستش

 کوچه سمت به را او کاست نمی سرعتش از او اما زد می چنگ

 دانست می اگر!موهایش با کشید می بود سرش پشت که ای

 ی نقشه بیافتد دامش در اش لغزنده ماهی است قرار امروز

 را شوهرش دل ته از که هایش جیغ کشید،صدای می بهتری



 آن بود کجا حاال.کند برتری حس شد می باعث زد می صدا

 بازیگر؟ خانوم های قصه ی صحنه در همیشه قهرمان

 

 ... برسه دادت به نیس قرار کسی بزن فریاد بلندتر-

 

 هم او کشید،انگار ته ناگهان پایانش بی های گفتن زانیار

 به میبرد،هنوز لذت هایش التماس صدای از که بود دانسته

 و بود کرده سنگین را خودش و زد می چنگ دستهایش

 به دیگر بود،هرکس شده تر سخت او برای موهایش با حملش

 اما شود کشیده موهایش کمتر تا کرد می همکاری بود او جای

 از تا برد جلو را دستش.بود حرفها این از تر سخت سر ایدا

 شد ایدا های دندان اسیر دستانش که بکشد و بگیرد گردنش

 را بود افتاده خون به که دستانش و زد پس را ایدا شدت به...

 دوباره جانی ایدا تا بود کافی کوتاه ی لحظه همان اما گرفت

 در به را دستش راه میان...بدود کوچه ابتدای سمت به و بگیرد

 دوم ی خانه یا بودند سکنه از خالی عموما که هایی خانه



 نداشتند مستاجر به هم چندانی احتیاج که دردی بی مرفعان

 را ملکی شان سرمایه کردن برابر چند برای همانطور و

 ...بودند کرده رها استفاده بال و کرده خریداری

 

 ... کنه کمک یکی-

 

 را خودش خوران تلو تلو که او سمت به و کرد رها را دستش

 ...کرد تند گام رساند می کوچه سر به

 

 ...بزنم زنگ خودمم میخوای کن تالش بیشتر-

 

 ...داد ادامه مسیرش به و فشرد را ای خانه زنگ

 

 میکنن نگاه هاشون پنجره از یواشکی دارن بندم می شرط-

 ...بیرون بیان سوراخشون از ترسن می موش مثل اما



 

 دید،سر می ایدا درچشمان را ناامیدی با همراه ترس اینکه از

 اش حوصله همیشه از بیشتر روزها این راستش شد می مست

 ایدا ی اندازه به جدیدش های سوژه از رفت،هیچکدام می سر

 ...نبودند سخت سر ایدا مثل نبودند،هیچکدام انگیز هیجان

 

 دزدیدی؟ رو ام بچه تو-
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 وسط به دیگر گام چند با و بود رسیده کوچه سر به حاال

 ...بیاید کمکش به کسی بود ممکن و رسید می خیابان

 

 چندش با ،ایدا کشید لبهایش دور به را زبانش و زد لبخندی

 دیده ایدا چشمان در ترس از اثری دیگر ،حاال گرفت را رویش

 داشت دوست...بود خشم بود که چیزی تنها و شد نمی

 حس کدام که کند امتحان خواست می ببیند هم را عصبانیتش

 ترس؟ یا خشم.دارد دوست بیشتر را چشمانش در نشسته

 

 :گفت شمرده شمرده و کشید اش چانه به دستی

 

 ...زد می جیغ تو مثل زد می جیغ... کردم اش تیکه تیکه-

 

 شد،می خشک جایش بود،سر رسیده خیابان به ایدا حاال

 خوردند می بهم ببیند،دندانهایش را پاهایش لرزش توانست



 لذت برایش ترس؟دیدنش از یا بود خشم از...تق تق تق...

 می زنده او ترس دیدن با انگار کشید عمیقی نفس...بود بخش

 ...شد

 

 ...بوده بچه یه فقط اون حرومزاده... حرومزاده-

 

 سمت به اینکه جای به و کرد سوپرایزش ایدا هم بار این

 ی سوژه که دانست می کرد حمله او سمت به برود خیابان

 را قضیه هیجان همیشه و کرد نمی امیدش نا هیچوقت اولش

 ...کرد می حفظ

 

 ...لجن کشمت می-

 



 صورتش روی بزرگی خراش هایش ناخن با ببر ماده یک مثل

 نرسیده بود او چشم که هدف به دستش اینکه از و انداخت

 ...پرداخت تقالهایش به تر عصبانی

 

 را صورتش پوست که سوزشی و کشید کوچه داخل را او

 ...بروند انجا از زودتر که بود این وقت گرفت نادیده داشت

 

 بکنه نتوست کاری هیچ قهرمانت شوهر و کشتمش-

 مثل برنمیاد دستش از کاری و میکشم تورور که همونجوری

 ...همیشه

 

 قرار وسیله باز را موهایش خوردنش زمین با و داد هول را ایدا

 قرمزی به نگاهی...کوبید سخت اسفالت به را او سر و داد

 رنگ همین به لباسی بود نتوانسته انداخت،هیچوقت دستانش

 به نگاهی.بود ندیده زیباییش به رنگی وقت هیچ کند پیدا

 ...زد لبخندی و انداخت ایدا ی بسته چشمان



 

 ...دارم کار خیلی باهات چون باشی نمرده امیدوارم-
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 :قبل ساعت یک

 

 گرفت،ای گاز را لبهایش حیاط در صدای شنیدن با مرضیه

 باز مبادا برود عروسش دنبال به تا داشت پایی خودش کاش

 داشت ایدا با که ی بیاندازد،رابطه دردسر به را خودش



 دیروزش حال هیچوقت اما هم حسشان نبود عادی هیچوقت

 دستانش روی که ای بوسه جای هنوز کرد نمی فراموش را

 بود محال بود شناخت می او که سوخت،ایدایی می بود کاشته

 اش زدنی مثال غرور و کند خم سر کسی دست بوسیدن برای

 که بود نمانده منتظر و بود کرده را کار این اما بگذارد کنار را

 اما بود کرده حاللش...بشنود را خواهیش حاللیت جواب

 برود خواهرش پیش تا اینکه نه دادند می رفتن بوی حرفهایش

 زد می را همیشگی سفر حرف کند ترک را زانیار اینکه یا

 و سیر مثل ،دلش نبود ساخته او از کاری و دانست می مرضیه.

 این در از ایدا که بود نشده دقیقه دو هنوز... جوشید می سرکه

 به رفتن این اگر حتی کرد می کاری ،باید بود زده بیرون خانه

 نمی را آن هم شد می تمام عزیزش ی نوه برگشت قیمت

 می ،مادرش مادرشوهر جای به هم یکبار باید شاید. خواست

 پاهای به نگاهی امد نمی دستش از کاری که خودش شد

 ... کوبید ها ان به مشتی و انداخت الغرش

 

 ...بیار رو تلفن اون مادر عسل-



 

 زمزمه گرفت نمی تلویزیون از را چشمش که حالی در عسل

 :کرد

 

 ...میارم االن بشه تموم اش تیکه این-

 

 بار اولین برای و سابید بهم اضطراب از را دندانهایش مرضیه

 ...کرد بیشتر را صدایش تحکم

 

 !جان عسل االن همین-

 

 از شد،سریع می مواجه صدا تن این با بود بار اولین که عسل

 به را سیم بی گوشی بود رفته باال که ابرویی با شد بلند جایش

 سر قضیه از تا ایستاد سرش باالی همانجا و داد مرضیه دست

 ...بیارد در



 

 را سرش باالی منتظر که عسل به را اش جدی نگاه مرضیه

 :کرد زمزمه ارام و انداخت بود گرفته

 

 ...ببین رو ات برنامه برو عزیزم ممنون-

 

 مرضیه به تر نزدیک کمی و ندانست جایز دیگر را ماندن عسل

 ...بشنود را صدایش زدن حرف تلفنی موقع تا نشست

 

 منتظر و گرفت را پسرش تک ی شماره حفظ از مرضیه

 پسرش ی زده هول صدای که نخورد زنگ یک از ماند،بیشتر

 :پیچید گوشش در

 

 عزیزم؟ بگو مادر جانم-

 



 :کرد کوتاه سخن شد او ی عجله ی متوجه که مرضیه

 

 می زد،حاللیت می غریبی عجیب حرفهای ایدا دیروز-

 از هم االن... برگردونه رو ازاد خواهد می گفت می خواست

 ...زد بیرون خونه

 

 :کرد زمزمه ارام و کرد مکثی زانیار

 

 رو حسن نباش نگران اره؟مادر کرد رو خودش کار بالخره-

 اداره نمیشد امروز اونجا میرم کارم بعد منم دنبالش فرستادم

 ...نباش نگران. بود مرخصی حسن... نباشم

 

 چیز همه ،چرا نداد گوش مکالمه به دیگر و گفت ایشی عسل

 اسم این به نسبت داشت کم کم ایدا و بود؟ایدا ایدا مورد در

 ...کرد می پیدا حساسیت



 

 های پرونده به نگاهی و زد اش پیشانی به را دستش زانیار

 صبح از که بود سپرده حسن به انداخت،دیشب دستش جلوی

 ایدا امدن بیرون صورت در و بدهد کشیک یشان خانه دم زود

 صبح تا دانست شناخت،می می را ایدا کند،او تعقیب را او

 می پروراند می سرش در ای نقشه که دانست می نزده پلک

 میکرد منع را او اگر اما بگیرد را جلویش باید که دانست

 ترجیح برسد مقصودش به که بزند هرکاری به دست بود ممکن

 حسن به... بازدارد کار این انجام از را او محسوس نا داد می

 را او زد می را حدسش که انجایی به ایدا اگر که بود سپرده

 ...برساند را خودش و بگیرد ساعتی مرخصی زانیار تا دارد نگه
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 را همسرش که بخواهد حسن از که بود سنگین برایش کمی

 می فکری چه خودش پیش حسن دانست ،نمی کند تعقیب

 یا ندارد اعتماد زنش به هنوز سالها این از بعد زانیار اینکه کند

 نبود مهم برایش نیست اعتماد قابل نکرده خدایی ایدا اینکه

 از محافظت خودش نبود در توانست می که بود کسی تنها

 ...کند محول او به را ایدا جان

 

 ...کرد لمس را سبز ی صحفه سریع او و زد زنگ اش گوشی

 

 میکنم؟ دنبال رو زنداداش یکم نیس داداش؟بد میگم-

 

 :کرد تاکید کالفگی با و کشید پوفی زانیار

 



 دلم...لطفا بده انجام درست رو کار یه حسن،این نکنی گمش-

 ...میزنه شور

 

 شد می پیاده که ایدایی دادو ایدا تاکسی به را نگاهش حسن

 کرده گیر ترافیک در عمال و نبود ماشینش پارک برای ،جایی

 خیابان راست سمت به که زد را راهنماییش زده هول... بود

 ی گوشه از...است ممکن غیر تقریبا دانست می اما برود

 ...بود دیده صبح همین را ادم دید؟این را اشنایی فرد چشمش

 

 دنبال به باز و شد هوشیار زانیار های گفتن ،حسن حسن با

 ...نبود اما گشت ایدا

 

 جاهای توی بار چند رو ادم یه هست این امکان چقدر داداش-

 نزدیک تقریبا...کنم قطع باید... مشکوکه ببینی؟خیلی مختلف

 شده پیاده داداش زن اما گفتی که هستیم دکتری مطب همون



 رو خودم منم بره پیاده احتماال همونجا رفته کنم فکر

 ...میرسونم

 

 ان از خبری دیگر و گذاشت ماشین سقف روی را صدا بی آژیر

 .پیچید گوشش در زانیار فریاد صدای...نبود هم مرد

 

 ...ایدا دنبال برو اس یارو همون ،احتماال صفره امکانش لعنتی-

 

 از را فرصت توانست نمی زد را قفل و شد پیاده ماشین از

 و گم با که بود زده ای مشابه حدس هم خودش بدهد دست

 یقین به داشت لب به مضحکی لبخند که مرد آن شدن گور

 ...شد تبدیل

 

 زانیار های فریاد و ها راننده فریاد ها ماشین های بوق صدای

 و بود گوشش دم گوشی گرفت او از ای لحظه را تفکر قدرت



 را خودش رسید که مطب خیابان به... دوید می و دوید می

 را تمرکزش اسانسور ی مسخره ،اهنگ انداخت اسانسور داخل

 منتظر بیمارهای بین چشمی و کرد باز را مطب ،در گرفت می

 باشد پزشک اتاق در زد می حدس که دری سمت به چرخاند

 مرد منشی اینکه از قبل و کرد دراز را دستش. شد نزدیک

 ایدا از خبری هم اتاق در...داد نشان را کارت بگیرد را جلویش

 ...نبود

 

 کرد نزدیک گوشش به را بود شده مشت دستش در که گوشی

 لحظه چند ،تا زد می نفس ،نفس زد را اسانسور ی دکمه و

 کند امید نا را زانیار توانست نمی بود چشمانش جلوی پیش

 برای دانست نمی هرکس... بود وسط همسرش پای وقتی انهم

 بالیی اگر و ایداست عاشق چقدر زانیار که بود مشخص حسن

 ...امد می سرش

 

 برم؟ کجا... نیست مطب توی داداش نیست-



 

 ،دردی کند فکر توانست کوبید،نمی دیوار به را مشتش زانیار

 های کوچه از اگر گرفت،حتی نادیده را بود پیچیده دستش که

 رفته بود؟کجا می مطب در االن باید باشد زده میانبر هم فرعی

 می همسرش سر بالیی مرد ان ؟کجایی؟اگر دختر بود؟کجایی

 بزند پا و دست نامرد ان پای دست زیر ایدا اینکه چه؟فکر اورد

 به را سرش و نشست زمین کف... رساند می جنون مرز به را او

 می چیزهایی گوشی پشت که حسن صدای... داد تکیه دیوار

 دیوار به وار ریتم را سرش بار چندین...گرفت نادیده را گفت

 ...کوبید سرش پشت سخت

 

 .. بری وا اینجوری نیست وقتش کن فکر... کن فکر-

 

 دورش وار پروانه ،که گرفت جان چشمش پشت رقصان ایدای

 حجم ان در چیزی ،تاللو نبود بند پایش روی و چرخید می

 ... گردنبندش... زد را چشمش سفیدی



 

 ...گردنبند-

 

 می کارشان به توجه بی که مردمی و خیابان به واج هاج حسن

 :پرسید و بود مانده خیره رسیدند

 

 چی؟ چی؟گردنبند-

 

 همکارانش از یکی میز بود،پشت شده کار به دست اما زانیار

 است ضروروی کارش دانست می که همکارش و گرفت قرار

 داده ایدا به را گردنبند که ابتدا همان...کرد خالی را صندلی

 که ردیابی... بود نهفته درونش هم دیگر هدیه یک بود

 هزاران بداند ایدا اگر دانست می.کرد می مشخص را موقعیتش

 قصد تو که کند می درست کوچک ردیاب همان برای داستان

 دیگر های بهانه و نیستم ازاد من و داری رو من کردن کنترل



 نبود دلیلی... همین بود کار محافظه عاشق یک تنها زانیار اما

 دقیق مشخصات...شود دار خبر خوبش دوست وجود از ایدا که

 ...کرد ارسال حسن گوشی به را ایدا جغرافیایی محل

 

 .برات فرستادم رو موقعیتش-

 

 که بود ،مشخص نکرد سوال را آن چگونگی دیگر حسن

 صدای که دوید می محل سمت ،به هست ایدا همراه ردیابی

 :پیچید گوشش در زانیار ی شکسته

 

 ... باشه نشده کم سرش از مو تار یه کن دعا فقط-

 

 به چشمش ای لحظه که دوید می خلوت خیابان راستای در

 عقب...بود ایدا بود افتاد،خودش فرعی های کوچه از یکی سر



 خیابان داخل به اینکه جای به اما...دوید ،سریعتر امد می عقب

 . زد جیغی بیاید

 

 ...لجن کشمت می-

 

 با که مردی و دید را ایدا جان بی جسم رسید که کوچه سر به

 به و کوبید سرش بر...بود زده زل اش خونی دستان به لذت

 ..شد ور حمله مرد سمت

 

 حرومزاده؟ خوردی گوهی چه-
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 خیال با گذاشت نمی بود پیچیده اش بینی در که الکلی بوی

 سرش پس وحشتناکی برسد،درد خوابش ی ادامه به راحت

 از را او مدام خواب ها این ی همه میان اما کرد می حس

 کرده گیر بیداری و خواب میان ای کرد،نقطه می جدا واقعیت

 ی تشنه همینطور هم ترها ؟قبل اشنایی ی پروسه چه. بود

 نمی هایش پلک کردن باز برای تالشی شد؟حتی می خواب

 ...بود چسبانده بهم را انها نامرئی چسبی که انگار کرد

 

 :گذشته

 



 این گشود ،چشم گرمی دست توسط هایش شانه دادن تکان با

 به لیوان که راحله ،به بخوابد خواست می دلش مدام روزها

 . رفت ای غره چشم بود ایستاده سرش روی دست

 

 بخورم؟ اینو باید باز نگو-

 

 ساده و گذاشت ایدا دست در را کرفس اب حاوی لیوان راحله

 :پرسید

 

 کنی؟ کم وزن نمیخوای مگه-

 

 مقدار جدیدش نقش در بازی بخاطر بود مجبور روزها این

 و ساالد غذاییش تنها بود کند،مدتی کم را وزنش از زیادی

 خوردنشان به چندانی ی عالقه ایدا که بودند شده هایی میوه

 چیزی چه کرد نمی فرق برایش که همیشه برعکس نداشت



 که غذاهایی خواست می دلش مدام روزها این بخورد

 با گاهی ،حتی بخورد را فرستد می باال برایشان مادرشوهرش

 گرفت، گاز را لبهایش قبل شب یاداوری زد،با می حرف انها

 طوالنی صحبت یک که بود گرفته زمانی دقیقا را مچش زانیار

 یخچال در اماده مادرشوهرش که سبزی قرمه با عاشقانه و

 کرده سرزنش نخوردنش برای را او کلی و داشت بود گذاشته

 در بازی برای خودش به اینقدر ایدا که نبود راضی ابدا او. بود

 دید می خالی را بشقابش که بار هر و بیاورد فشار فیلمی

 ...داشتند جدیدی ی مسئله

 

 ...بخوابم میخواد دلم همش ندارم انرژی اصال میکنم حس-

 

 تکان سری تنها بود کرده عادت ایدا های زدن غر به که راحله

 اش مجردی دوران برخالف که ایدا ی برنامه به ،نگاهی داد

 اقای ی خونه همگی شام امشب... انداخت بود خالی تقریبا



 قبلش کنه تشکر فیلم عوامل از میخواد دعوتین اسماعیلی

 ...قرارداد امضای برای بری باید هم

 

 سر هم را اش نوشیدنی ته و گفت ای کشیده هوم ایدا

 حال نشست،هیچ صافتر ،کمی بود انگیز نفرت کشید،واقعا

 ارام و بود گرفته بازیشان اش معده محتویات نداشت خوبی

 ...زد لب ارام و کشید شکمش روی را دستش...نداشتند وقرار

 

 بیارم در عزا از دلی یه شب میدم ها،قول بچه باشین اروم-

 ...خسیس اسماعیلی اون اگر البته...

 

 گلویش ته را بدی سوزش که بود نشده تمام حرفش هنوز

 در پشت نگران راحله...دوید دستشویی سمت به و کرد حس

 را این ،دل داد می گوش ایدا های زدن عق به و بود ایستاده

 را پشتش حداقل و برود دستشویی داخل به که نداشت هم

 کمی اگر و بود گرفته تهوع حالت هم خودش... دهد ماساژ



 ایدا ی خانه زیبایی دکور به ماند می دستشویی در پشت دیگر

 را او ایدا بیفتد اتفاق این اگر دانست می و زد می شکوفه

 رها خود حال به را ایدا...کند می نو فرش یک خرید به مجبور

... خورد می هوا کمی باید... کرد حرکت ها پله سمت به و کرد

 ،تصمیمش داد تحویلش لرزانی لبخند و دید را زانیار راه میان

 می. کرد سرسری خداحافظی نبود جایز دیگر ماندن شد عوض

 نمی دلش هیچ و بگیرد باال دو ان بحث که است االن دانست

 را او دامن بزرگ جنگ این ترکش میان این که خواست

 همسرش اینکه فکر با اما شد ایدا نگران ای لحظه...بگیرد

 ... بست اسودگی با را خانه در دارد را هواییش

 

 ...ایدا-

 

 چه خانه روز وقت این شد،زانیار تر گرد ایدا چشمان

 می خوشحال امدنش از احتماال بود دیگری وقت میکرد؟هر



 توالت سنگ به بود نزدیک اش پیشانی که االن نه اما شد

 ...کشد می را انتظارش هم توبیخی دانست می و بخورد
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 کمی و گرفت قرار پشتش روی گرمش دختر؟دست تو چته-

 ان در عطرش خوب بوی که گرفت،همین باالتر را گردنش

 دستش...گرفت تازه جانی ایدا پیچید مطبوع چندان نه فضای

 دیگرش دست کند،با جا از را او تقریبا و انداخت کمرش دور را

 ریخت،ایدا ایدا صورت به مشت چند و کرد باز را روشویی اب

 با! زکی بود گفته میت انداخت،به اینه در خودش به نگاهی



 سرش خواست می ،دلش گرفت قرار مبل روی زانیار کمک

 بدون...بخوابد راحت خیال با و بگذارد زانیار ی سینه روی

 برایش فیلم این در بازی کاش ای. شغلش دادن دست از ترس

 شدن ،کمرنگ شدن فراموش ترس اما... نبود مهم اینقدر

 های توجه همین با او. گذاشت نمی تنهاییش ای لحظه

 دستش مچ. کشید می نفس بود،که ایدا که بود مخاطبانش

 گیرد می را نبضش او که دانست می و بود زانیار دستهای میان

... 

 

 ایدا؟ نخوردی چیزی که پایینه،نگو خیلی فشارت-

 

 دروغ خواست نمی داد،دلش تکان را سرش جان بی ایدا

 گفتن به الزم البته کند سکوت داد ترجیح همین برای بگوید

 خورده ترک و سفید ی لوچه و لب دیدن با خودش زانیار نبود

 ...بود خوانده را خط ته تا اش

 



 می شد،ایدا بلند جایش از و کرد ول را ایدا دست کالفه

 یکجا تواند نمی است عصبانی شدت به که وقتهایی دانست

 ...بنشیند ارام

 

 ...زانیار-

 

 خواست ،نمی اورد باال سکوت معنای به را دستش زانیار اما

 ..بشنود چیزی

 

 که مهمه روانیش کارگردان اون با فیلم این توی بازی اینقدر-

 میدی؟ کشتن به رو خودت داری

 

 نمی دیگر زانیار. انداخت پایین و باال را سرش لجباز ایدا

 پیش ایدا کردن منصرف برای را روشی چه باید دانست

 ... بود بسته بود زده دری هر بگیرد؟به



 

 عزیزم ندن کاری پیشنهاد بهت همیشه تا که نیست قرار-

 ...کنی صبر یکم

 

 کند دفاع حقش از باید کرد می ،حس برخواست جایش از ایدا

 ...بود نشده پایمال حقی که صورتی در

 

 پیشنهادی هیچ یکساله کردم؟االن می صبر باید کی تا-

 بود دستم جلو نامه فیلم اینقدر که ؟منی هیچی زانیار نداشتم

 ... کدومه به کدوم کردم می قاطی که

 

 چسبیده ایدا پیشانی به که موهایی و رفت جلوتر کمی زانیار

 ...زد کنار را بودند

 

 مهمه؟ کردن بازی برات اینقدر-



 

 ی مکالمه این ،بارها زد پس را زانیار دست حوصله بی ایدا

 ...بود شده خسته دیگر او و داشتند را تکراری

 

 که میدونم... چیه تو اصلی مشکل میدونم مهمه،من واسم اره-

 کردن کار با اساسا تو خونه این توی کنی زندونی من میخوای

 ... فیلم این توی کردنم بازی صرفا نه داری مشکل من
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 گرفت،نمی دستانش میان را سرش و نشست مبلی روی زانیار

 برای اش نگرانی تنها که کند حالی را ایدا چطور دانست

 رنگ و حال بی انقدر را ایدا که بود متنفر... اوست سالمتی

 به را چیز همه که داشت تمایل ایدا اما ببیند زرد را ورویش

 ...دهد ربط اش حرفه

 

 ... بفهم تویی من نگرانی تنها-

 

 دوست خودش که انطور را حرفش گرفت تصمیم و شنید ایدا

 .کند تحلیل و بشنود داشت

 

 ... بیارم سرورم برای چی غذا ببینم مطبخ ته برم من-

 

 نگفت هیچ و انداخت او به سفیهی اندر عاقل نگاه زانیار

 ندهد را بحث ادامه داد ترجیح و داد تکیه مبل به را ،سرش



 

 فیلم دفتر سمت به و کرد پارک پارکینگ در را ماشینش

 وقت مالقاتش وقت تا ساعتی ربع هنوز افتاد، راه معتبر سازی

 را منشی میز از ها صندلی دورترین از یکی بنابراین داشت

 میان...داد تکیه سرش پشت دیوار به را سرش و کرد انتخاب

 را اشنایی های وخنده در صدای که بود بیداری و خواب

 بودند دارش سابقه و مسن همکاران از یکی و سیامک...شنید

 کمی... بود ندیده را سیامک که شد می ماهی هشت دقیقا...

 انها با و شد بلند جایش از...بود امده سرحال و کرده برنزه

 .کرد احوالپرسی و سالم
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 ...اومدی نه؟حال کنم فکر میگذره خوش..

 

 ایدا الود خواب ی چهره به نگاهی و زد پوزخندی سیامک

 ...انداخت

 

 بودی؟ خواب-

 

 ...داد تکان را سرش و کرد ریزی ی خنده ایدا

 

 ...میگیره،همش خوابم خیلی روزها این-

 



 از سیامک همراه که مسنی بازیگر که بود نشده تمام حرفش

 را ایدا صورت و زد ای مادرانه لبخند بودند امده بیرون دفتر

 ... بوسید

 

 بدی؟ بهمون باید حسابی درست شیرینی یه پس-

 

 زن ی بوسه جای از که اش گونه به دستی حواس بی ایدا

 :پرسید و کشید بود شده مرطوب

 

 قطبی؟ خرس به موفقم شدن تبدیل برای چرا-

 

 .گذاشت چشمش روی را عینکش و زد مهربانی لبخند زن

 

 بود شده نصف وزنم تو مثل بودم باردار رو ارسالن وقتی منم-

 ...سالمتی به باشه خبرهایی کنم ،فکر بودم خواب همش و



 

 موردی بی حدس چه دیگر ماسید،این ایدا لب روی لبخند

 گونه ترسید می انداخت، پایین را سرش زده بود؟خجالت

 ... باشد انداخته گل هم هایش

 

 ...اخه نه-

 

 :کشید ایدا های گونه به دستی و زد لبخندی زن

 

 ...بشه بزرگ مادرش پدر ناز با که ایشاال-

 

 به شد مجبور ایدا که بود بلند انقدر سیامک پوزخند صدای

 تر سیاه همیشه از چشمانش مردمک کند، نگاه چشمانش

 ...بود شده قفل هم فکش و بودند

 



 باشی مادرش تو که ای سرگرد،بچه جناب حال به خوش-

 ... میشه حسودیم بگم رک...

 

 را داد قرار چطور و خداحافظی چطوری که نفهمید دیگر ایدا

 اطراف همان که خصوصی ازمایشگاه به مستقیم... کرد امضا

 ...رفت بود

 

 .گفت را جریان راحله به گریه با

 

 ...نکن گریه لحظه یه من بده گوش ایدا-

 

 در که مثبتی جواب تنها نبود بدهکار گوشش ایدا اما

 نمی باورش بود حامله ،واقعا دید می را بود مشخص ازمایشش

 نا اینقدر االن؟چرا چرا که پرسید می خودش از مدام...شد

 ...وقت



 

 المللی بین جایزه یه حداقل باید من نمیخوامش...میندازمش-

 اون به منو که داره اینو پتانسیل کوفتی فیلم ،اون ببرم خوب

 ...نمیذاره بچه این... برسونه میخوام که جایی

 

 ...شناخت نمی را ایدا کشید،این هینی ترسیده راحله

 

 ...بده گوش عزیزم...لطفا نکنی ای احمقانه کار ایدا-

 

 می هم باز بشنود چیزی خواست ،نمی کرد قطع را گوشی ایدا

 نمی منتظرش همیشه نقش این اما شود دار بچه توانست

 را هایش پلک صبح خود نرفتند،تا مهمانی به شب ان...ماند

 زانیار به ای لحظه... داشت بزرگی تصمیم نگذاشت هم روی

 خواب در و بود بسته که چشمانش به بعد و کرد می نگاه

 می بخشید؟بعید می را او زانیار ایا....برد می سر به عمیقی



 افکار از بخشید؟سرش می را ؟خودش چه خودش...دانست

 نفرت الودگی خواب ان باز و بود امده درد به برهمش درهم

 دنیای به و بست ای لحظه را چشمانش...امد سراغش به انگیز

 ...رفت خبری بی شیرین

 

 �� 

 

 چهار_دویست#

 

  

 

 

 راجب هایش زدن غر از خبری دیگر و بود خیره تلویزیون به

 انتخاب با که ای فیلمنامه و ضعیف نورپردازی و بازیگران بازی

 ده سریال به ،مسکوت نبود بود خورده شکست بازیگران بد



 بیگاه گاه های نگاه به هم توجهی و بود زده زل پیش سال

 دهانش داخل را صبحانه ی لقمه اخرین ،زانیار نداشت زانیار

 بابت هنوز ایدا که کرد می برخاست،فکر جایش از و گذاشت

 باید دقیقا دانست نمی و است ناراحت دیروزشان بحث و جر

 ...کند چکار کدورت رفع و دلش اوردن دست به برای

 

 بخوری؟ چیزی پاشدی؟نمیخوای صبح وقت این چرا-

 

 جادویی ی جعبه ان از را نگاهش و انداخت باال را سرش ایدا

 ترسید نکند،می بود داده قرار شعاع تحت را زندگیش کل که

 را چیز همه و بیاندازد نگاهی روشن همیشه گوی دو ان به

 می حس را زانیار های کردن پا ان پا این...بریزد دایره روی

 بود پر بپرسد،ذهنش را دلیلش نداشت را این حوصله اما کرد

 که نداشت را دادنشان سامان توانایی که برهمی درهم افکار از

 ذهنش خدا ی همیشه که ایدایی از بود زیادی توقع البته

 یک جان اینبار کرد می فرق قضیه اینبار اما... بود اشوب



 که جنینی به تا داد تکان محکم را سرش...بود میان در انسان

 یک چشم به بود نشده هم لوبیا ی اندازه هنوز شکمش در

 چانه و پیچید اش بینی زیر تلخی عطر بوی... نکند نگاه انسان

 کناره برای را شب تمام ایدا که شد گرمی دستان گرفتار اش

 کوتاه پیشانی به را انگشتش...بود خوابیده مچاله انها از گیری

 :پرسید لبخند با و زد ایدا

 

 هوات و حال اینقدر که بندازی راه به طوفانی چه قراره باز-

 ابریه؟ و تاریک

 

 نشود خیره روشن گوی دو ان به که کرد را تالشش تمام ایدا

 ی نقطه تنها زندگیش از مرحله این نبود،در خودش دست اما

 ...بودند رویش پیش گوی دو همین روشن

 

 بگی؟ چیزی بهم نمیخوای-



 

 

 

 پنج_دویست#

 

  

 

 قرار زانیار نگاه بین ذره زیر دیگر کمی اگر دانست می ایدا

 اش چانه زیر از را زانیار ،دست دهد می اب به را بند بگیرد

 داد،پیش باال ابرویی زانیار... رفت اشپزخانه سمت به و زد پس

 کم تمرکزش شود،انقدر طوالنی اینقدر ایدا قهر که بود نیامده

 شده دلخور چه سر اصال که کرد می فراموش سریعا که بود

 هایی اتفاق به کاری و کرد می زندگی لحظه در بود همین ایدا.

 ... نداشت بودند افتاده گذشته در که

 



 ...پرسیدم سوال خانوم؟ازت ایدا-

 

 عطر بوی که داشت شدیدی داد،تمایل تکیه کانتر به ایدا

 االن نبود وقتش االن اما بکشد مشام به نزدیک از را زانیار

 می که کاری با کمی فقط کمی تا خواست می تنهایی فقط

 ...بیاید کنار بدهد انجام خواست

 

 بدم،حس جواب میترسم میپرسی سوال ازم وقتی جدیدا-

 بازجو یه داده،توام انجام رو خالفی کار یه که متهمم یه میکنم

 بفرستی رو ام پرونده تا کنم خطا پا از دست من تا منتظری که

 بیرون خوردی؟ایدا غذا ایدا...ببره حکم یه برام تا قاضی پیش

 خودمم بدن اختیار دیگه میکنم حس...،ایدا،ایدا رفتی؟ایدا

 میخوام میکنی فکر همش. چاق یا شم الغر بخوام اینکه ندارم

 ...شدم خسته زانیار. بسوزونم اتیشی یه

 



 اما زند می تازیانه زانیار قلب به حرفهایش با دانست می

 خواست می را داشت خودش و زمان و زمین از که عصبانیتی

 کسی دیوار از تر کوتاه دیواری چه و کند خالی کسی سر روی

 ناباور ی چهره از را پرستید؟نگاهش می را ایدا عاشقانه که

 توی اش سینه چپ سمت از قلبش کرد می گرفت،حس زانیار

 ارام که را زانیار ی شکسته صدای...زند می نبض شکمش

 ...نیاورد خودش روی به و شنید کرد می زمزمه

 

 سنگینی بار اینقدر سالمتید برای هام نگرانی نمیکردم فکر-

 ...بشن دوشت روی

 

 را بود شده تر سنگین همیشه از انگار که گامهایش صدای

 رنگ سفید کانتر روی که چایی ی لکه از را نگاهش باز و شنید

 و برداشت را گوشی. نگرفت کرد می خودنمایی اشپزخانه

 در مادربزرگش ی چهره به گرفت،نگاهش را راحله ی شماره



 در را او دیگری جور امروز که کرد می حس افتاد عکس قاب

 :غرید عکس به رو و انداخت اش پیشانی به اخمی... گرفته نظر

 

 ... نکن نگام چپ چپ دیگه تو خدا رضای محض مادرجون-

 

 این برداشت، را تلفن گوشی همیشه از دیرتر راحله اینبار

 .بود زیادی شدت به ایدا اعصاب برای کشنده انتظار

 

 برداشتی؟ رو گوشی دیر اینقدر چرا بگی میشه-

 

 خش اعصابش روی بدتر راحله حال بی و الود خواب صدای

 ...انداخت

 

 من. شده صبح هشت ساعت تازه که اولیاحضرت ببخشید-

 ... میخوام معذرت



 

 

 

 شش_دویست#

 

  

 

 پوست و رک را اش خواسته و پرید اش پرانی مزه میان ایدا

 ...کرد بیان کنده

 

 خوب حالم من زانیار اومدن قبل تا باید راحله ندارم وقت-

 خاله این کن،از پیدا واسم مطمئن و خوب دکتر ،یه باشه شده

 کنه ناقصم نزنه باشه این کارش که یکی نمیخوام ها خانباجی

 پیدا دیگه یکساعت تا فقط اصال نیست ای مسئله هم پول

 ...باشه شده



 

 را تلفن کنار میز روی عکس قاب چشمش اینبار

 و بودند گرفته قدی ی اینه جلوی زانیار با که گرفت،عکسی

 شده حلقه شکمش دور طلبانه انحصار که زانیار دستان

 ...زد مبل پشتی به چندبار را سرش...بود

 

 جرات دستشون از...  کنم جمع رو ها عکس این ی همه باید-

 ...اه کنم دماغمم تو دست ندارم

 

 از که انداخت صحفه به نگاهی نیامد راحله از صدایی وقتی

 :پرسید و کرد شود،اخمی مطمئن تماس برقراری

 

 نمیدی؟ جواب مردی؟چرا خط پشت-

 

 .رسید گوشش به طوالنی تقریبا مکث با راحله صدای



 

 تو دست از بفهمه شوهرت روزی ،فردا ایدا میترسم من-

 راجب داری بعدش. میچسبه منو خِر میاد نمیکنه شکایت

 ...بچه اون ،ایدا میزنی حرف بچه یه جون

 

 :کشید جیغ و شد بلند جایش از براشفته ایدا

 

 تونم نمی نیستم اماده االن من... خونه ی لخته یه فقط اون-

 ساعته دو گرفتی منو وقت چرا نداشتی جرات که تو اصال...

 من روی هیچی برای دیگه ولی میکنم کاریش یه خودم

 ...حساب

 

 ...گرفت پس را حرفش سریع دید وخیم را اوضاع که راحله

 



 با میکنم نمیام،فکر همراهت اما میدم بهت رو ادرسش من-

 هات برنامه مدیر حکم بیشتر تو برای که فهمیدم اخرت حرف

 ... دوست یه تا داشتم رو

 

 در را پایش و انداخت کناری به را ان و کرد قطع را گوشی ایدا

 . کرد جمع شکمش

 

 بودم تنها همیشه من. جهنم به... نیستی که نیستی دوستم-

... 

 

 نیاورده در صورتش از را ماسکش و نشسته منشی روبروی

 به پی راحت خیلی چشمهایش از توانند می دانست بود،می

 ان شده که هم خودش دل شدن راحت برای اما ببرند هویتش

 دختران امد و رفت به و بود چپانده صورتش روی را ماسک

 نفر دو خودش جز.کرد می نگاه خودش سال و سن هم جوان

 به ساده ی خانه یک بیرون از بودند،البته مطب داخل ام دیگه



 دستگاه و دم به پی شدی می داخل وقتی اما رسید می نظر

 ...میبردی دکتر خانوم

 

 

 

 هفت_دویست#

 

  

 

 به ریخت،نزدیک می اشک مدام حاضر جوان دختران از یکی

 اش بینی که بار هر و بود راه به فینش فین که بود ساعت یک

 هم او که البته بزند عق خواست می دلش ایدا کشید می باال را

 بود شده حامله وقتی از اما نبود تمیزی ی اسطوره چندان

 !زانیار جز به البته خورد می بهم چیز همه از حالش مدام

 



 اعصابش کنترل دیگر کشید باال را اش بینی دختر که بعد بار

 ...داد دست از را

 

 میزنی عر ما؟هی مخ رو رفتی ساعته دو مرگته ؟چه چیه-

 رو ما مغز چرا دیگه ننداز بندازی رو بچه نمیخوای خب

 ...میجوی

 

 اش پیشانی به چینی و کرد جور و جمع را خودش کمی دختر

 . انداخت

 

 اجازه شما از باید کردنم گریه داره؟برای ربطی چه شما به-

 تا کنم گریه اینقدر اینجا بشینم اصال میخواد بگیرم؟دلم

 ... بمیرم

 



 ایدا. کشید باال بیشتری صدای و سر با بار این را اش بینی

 .غرید و گرفت دهانش جلوی را دستش

 

 ...بهتر بمیر خب-

 

 غالب در کرد می ،حس شده رحم بی اینقدر چرا دانست نمی

 ... نیست بیا بیرون جوره هیچ و رفته فرو بدی ادم نقش

 

 بخاطر که منی بمیرم هم اشتباهاتم،باید این با بمیرم باید اره-

 هم باید ام خونواده عزت و احترام به زدم پا پشت عوضی یه

 اخه. بگیرم رو ادم یه جون قاتل بشم میخوام هم ،حاال بمیرم

 از خدا وای. بگیرم رو معصوم طفل یک جون که باشم کی من

 شدم؟ عوضی اینقدر کی

 



 اینبار کرد می گریه بیشتری شدت با و کوفت می پایش روی

 هم بود نشسته منتظر سالن در که دختری یکی ان و منشی

 نزدیک دختر به اینکه بدون ایدا.کنند ارامش توانستند نمی

 :گفت بود نشسته که جایی همان از بشود

 

 زر اینقدر و بودی که همونجایی برو ،پاشو نباش عوضی خب-

 ... نکن زر

 

 

 

 هشت_دویست#

 

  

 



 بلند جایش از ،که بود جمله همین شنیدن منتظر انگار دختر

 گیس یک که کرد حس ایدا..کرد حرکت ایدا سمت به و شد

 که شد بلند جایش ،از است شاخش روی حسابی کشی گیس

 گرفته کند،گارد اثبات قدی لحاظ از را اش برتری حداقل

 بار برای اینکه از بعد و چسبید را دستانش دختر که بود منتظر

 . زد زل چشمانش در محبت با کشید باال را اش بینی هزارم

 

 شما مثل خوشحالم. اوردین خودم به منو که مرسی خانوم-

 ...نمیشم ام بچه قاتل

 

 از سرعت کرد،به رها را ایدا ی زده یخ دستان گفت که را این

 می اکو گوشش در که قاتل ی کلمه و ماند ایدا.زد بیرون مطب

 از مبهوت هم او که دوخت منشی به را اش زده یخ نگاه... شد

 ...نگریست می ایدا به زن هیستریک حرکات

 

 کرد؟ تخریبت یا کرد تشکر االن..بودا دیوونه-



 

 به نشست،نگاهی جایش سر و گرفت منشی از را نگاهش ایدا

 کند؟منشی چکار خواست انداخت،می لرزید می که دستانش

 اولین اسم و نبود واقعیش اسم البته...خواند را نامش چندبار

 اسم همین با رفت می و بخشیده جان ان به که بود شخصیتی

 چقدر...بستاند را دیگری جان حرفه همین برای

 حتی...نداشت اضطرابی هیچ و لرزید نمی پاهایش!درماتیک

 ... ترسید نمی گرفت جای هم تخت روی وقتی

 

 ماهته؟ چند-

 

 نمی دلش ،ایدا زیبا و بود جوان ،دکتر انداخت باال ای شانه ایدا

 بچه راجب اطالعاتی خواست نمی شود جواب و سوال خواست

 در از داشت دوست فقط خواست نمی چیزی هیچ باشد داشته

 را اش چایی راحت خیال با و برود بیرون مطب اصطالح به این

 خوردند؟ می چایی جرم ارتکاب از بعد ها قاتل.بخورد



 

 دنبال و کارهاتون از بعضی نه؟من بریزه بهم اندامت نمیخوای-

 ...میکنم

 

 نمی کرد،االن می نگاه زیبایش ی چهره به مسکوت ایدا

 که زیبا چاقوی یک و دکتر خانوم ی چهره بین تمیزی توانست

 ... بدهد شد می محسوب قتاله الت

 

 

 

 نه_دویست#

 

  

 



 هم چیزی کرد می حس و بود شده تار چشمش

 و دقیقه یک معانی به اورد باال را اش اشاره انگشت.نمیشنود

 ...شد متوجه زود دکتر

 

 ...میذارم تنهات-

 

 خودش به کرد سعی و گذاشت قلبش روی را دستش ایدا

 بود؟ خود،خودش این اصال...بیاید

 

 یه میکنی،اینبار بازی نقش داری کن ایدا،فکر که نداره کاری-

 رو بارداریش و گفته دروغ شوهرش به کاراکترت. منفی نقش

 ... رو اش بچه میخواد هم االن... کرده پنهون

 

 روی را ماسک و زد تن را پالتویش و شد بلند تخت روی از

 توانست نمی بود کرده حساب قبال را هزینه...گذاشت صورتش



 بده ادم نقش در عمر اخر تا که ترسید می بپذیرد را نقش این

 دوست... نبود سیاه اما شاید خاکستری کمی نبود بد ایدا.بماند

 نمی جدا او از عمر اخر تا نقش این بماند سیاه نداشت

 می که رحمی بی ایدای ان وجودش از قسمتی همیشه.شد

 خاطر به بکشد بیرون را گناهش بی ی بچه ی نطفه خواست

 ...سپرد می

 

 ... بری میخوای که حاال بگیر رو پولت حداقل-

 

 بیرون کند نگاه قتاله آلت به اینکه بدون و داد تکان سری ایدا

 گفت منشی به دکتر که کرد ،حس نشست صندلی روی و رفت

 ... باشد بد اینقدر توانست نمی ایدا...بگذارد تنهاییش تا

 

 بار داد،این رفت می ویبره که اش گوشی به را نگاهش زانیار

 ...بود گرفته تماس او با جلسه وسط شماره این که بود چندم



 

 که خواست اجازه چشم با و انداخت سرهنگ جناب به نگاهی

 و شد بلند جایش از کوتاهی ببخشید با شد صادر هم سریع

 ...کرد وصل را تماس

 

 ...بفرمایید بله-

 

 صاحب بتواند تا کرد فکر کمی پیچید گوشی در زنی صدای

 ...بیاورد خاطر به را صدا

 

 افتاده؟ اتفاقی ایدا برای خانوم؟بفرمایید راحله خوبید شما-

 

 زد چنگ صندلی پشت از را کتش حرفها این گفتن با همزمان

 سرهنگ از توانست می بعدا و نداشت کاری اداره در ،دیگر

 که نداشت ،سابقه بود ایدا نگران شدت به کند عذرخواهی



 با مخصوصا نمیداد خوبی ندای دلش بگیرد تماس او با راحله

 ... ایدا صبح حال

 

 ...فقط نشده چیزی نه نه-

 

 همزمان و پرسید دیگر بار را سوالش تحکم با و جدی زانیار

 ...زد استارت

 

 ...افتاده ایدا برای اتفاقی چه.لطفا بگین زودتر-

 

 ...داد ادامه بعد و کرد مکثی راحله

 

 اما میدادم من رو خبر این ،نباید احمدی اقای بارداره ایدا-

 ...شقه کله چه که میشناسینش



 

 

 

 ده_دویست#

 

  

 

 باردار ،ایدا نشنید چیزی دیگر اولش ی جمله از بعد زانیار

 اش توجه دیگر بار و کشید موهایش میان او؟دستی بود؟ایدای

 ...کرد رویش پیش ی مکالمه معطوف را

 

 بدم رو جایی ادرس خواستم نمی من ،بخدا کنه سقط میخواد-

 از که کرد تهدید منو بگیرین رو جلوش زودتر خودتون ،بهتره

 رو خودم ایدا طریق از سینمام عاشق من. میکنه بیکارم کار

 حتی تونم نمی اون مثل هیچوقت وگرنه دادم جا فضا اون توی



 زنگ دوست یه عنوان به االن من... بشم بازیگر توصیه کلی با

 ...برسونید رو خودتون زودتر... زدم

 

 را اولی هنوز شد می وارد زانیار به دیگری از بعد یکی شوک

 می ایدا... گرفت می قرار دومی اصابت مورد نکرده هضم

 چرا که دانست می را کند؟دلیلش سقط را یشان بچه خواست

 عشقشان پس ولی بزند کاری چنین به دست ایدا است ممکن

 همه خواست می چطور؟یعنی مهرشان ی نبود؟ثمره چه؟مهم

 ...کند باور توانست کند؟نمی بازیگری فدای را ها این

 

 کجا از که پرسید اگر بدین قول اما فرستم می رو ادرس من-

 ...بوده دیوونهه طرفدار اون کار بگید فهمیدین

 

 شده دیر هم االن تا بود ممکن جوید می را لبهایش زانیار

 ...بود مجبور اما بگوید دروغ ایدا به توانست ،نمی باشد



 

 ...بفرستین رو ادرس زودتر میدم قول-

 

 ...زد لبخندی و کشید ای اسوده نفس راحله

 

 میکنم فکر گاهی اصال دارم دوست خیلی رو ایدا من بخدا-

 هم امروز دارم دوستش اما نمیدونم ایدا من یا منه خوده ایدا

 توی تفم دیگه گفتم شما به من بفهمه اگه اما شد دعوامون

 با رو ایدا نمیخوام واقعا من... ای کینه بد خیلی نمیندازه روم

 ... راستش میترسم ازش یکم کنم دشمن خودم

 

 ...زد داد و کوبید فرمان به را سرش کالفه زانیار

 

 ...لطفا ادرس خانوم-

 



 اش وظیفه کرد قطع را تلفن و گفت را ادرس تند و تند راحله

 بعد به اینجا از بود راحت خیالش دیگر بود داده انجام را

 ...دیگر دانستند می خودشان

 

 

 

 یازده_دویست#

 

  

 

 ،نای بود داده تکیه سرش پشت سرد سرامیک به را سرش ایدا

 فسقلی ان سر بالیی که بود راضی ولی نداشت ایستادن

 جانش به مو اشنایی داد صدای که بود افکار همین در نیاورده

 ...کرد سیخ

 



 منشی... رو المصب این در کنین باز تویی؟ایدا اون ،ایدا ایدا-

 کمی اگر دانست می... بودند خیره او به ترسیده دو هر دکتر و

 نمی دلش حقیقتا..بکند جا از را در احتماال زانیار کند تعلل

 در االن دانست می بیاورد فشاری خودش به زانیار خواست

 نمی فقط.کند بیشتر را عذابش خواست نمی و اس سکته حال

 ...اینجاست او که شده متوجه کجا از او فهمید

 

 به ،گامی شد مواجه زانیار برزخی ی چهره با کرد باز که را در

 که بود مطمئن وجودش اعماق در جایی اما برداشت عقب

 ... کند نمی بلند او روی سوقصدی به هم را انگشتش زانیار

 

 که زانیاری هم بعد و شد زانیار های پنجه گرفتار دستش مچ

 :غرید می ترسیده دکتر به رو

 

 .. بگیرم گل رو اینجا در بیام باش منتظر-



 

 نبود،سرش کنترل قابل زانیار دیگر گرفتند جای که ماشین در

 امد می پیش کوبید،کمتر فرمان به بار چند و چندین را

 میان را دستش ترسیده ایدا...بدهد کف از اختیار اینگونه

 ...نالید و گذاشت فرمان و سرش

 

 ...زانی-

 

 زور از کرد می انداخت،حس او به را اش عصبی نگاه زانیار

 هینی ایدا..است شدن متالشی حال در سرش عصبی فشار

 بود ترکیده زانیار چشمان سفیدی در قرمزی مویرگ کشید

 ...کند سکته ترسید می...

 

 ...زانیار... باش اروم یکم جونم به دردت زانیار-

 



 زد پس گشت می وصورتش سر در که را ایدا دست زانیار

 ...کرد زمزمه شکسته

 

 ؟ایدا رو ام حامله کنم؟زن پیدا جایی اینجور رو زن باید من-

 با کردی چکار کردی؟تو ؟چکار بگی بهم خواستی می اصال

 من؟

 

 نگه خواهد می را بچه که شده منصرف بگوید خواست می ایدا

 ...داد نمی اجازه زانیار اما نیست قاتل او که دارد

 

 این باید کجا کوبید،نمیدانست فرمان به را سرش دیگر بار

 به بار اولین برای توانست نمی...کند خالی را خشمش از حجم

 ی شانه لرزانش دستان با و کشید جیغی ایدا... کند نگاه ایدا

 .گرفت را بود شده خارج کنترل از که زانیاری

 



 ...بزنم حرف بذار. نکن بمیره ،ایدا من جون نکن-

 

 :گفت ای خفه صدای با زانیار

 

 ،نه ام بچه عاشق چقدر دارم؟میدونی ارزش برات من اصال-

 خورد رو اعتمادم.باشه المصب توی از که ای ،بچه ای بچه هر

 ... کردی له ایدا کردی

 

 .کرد زمزمه ارام و زد را ماشین استارت

 

 ...ایدا شکستی نظرم توی-
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 دوازده_دویست#

 

  

 

 ...ایدا شکستی نظرم توی-

 

 اش ای شیشه شدند،قلب خشک اش شانه روی ایدا دستان

 می بچه برای را ایدا فقط او برداشت،یعنی ترک هم

 برای را چیزی که بگوید، خواست نمی دلش خواست؟دیگر

 منصرف اما داشته را قصدش بگوید که دهد توضیح زانیار

 تکه هزار یا تکه ،یک بود زانیارشکسته نظر در که او... شده

 .بود شکستن فعل مهم کرد می فرقی چه شدنش

 

 :حال

 



 ...ایدا ایدا-

 

 .گرفت چشم و انداخت نیروانا به نگاهی

 

 کجاست؟ زانیار-

 

 با و فشرد را سرش باالی ی دکمه و بست را سرمش نیروانا

 :گفت خنده

 

 هی زانیار این داره چی.داشتم تری شور پر استقبال انتظار-

 میکنی؟ زانیار زانیار

 

 :پرسید کالفه ایدا

 



 میگم؟ کجاست-

 

 ...برود طفره دادن جواب از توانست نمی دیگر نیروانا

 

 ... روانی مردک اون از میگیره اعتراف داره-

 

 پرسیده ازاد راجب او از وقتی قاطعیتش و مرد ان یاداوری با

 بالشت روی و خورد سر چشمش ی گوشه از اشکی قطره بود

 ...ریخت بیمارستان نو

 

 بوده چقدر مگه بچه اون...نیروانا کرده اش تیکه تیکه میگه-

 یعنی؟ شده تیکه اش؟چند اندازه

 

 ایدا سر باالی ی دکمه دیگر بار چندین و کشید هینی نیروانا

 از هم خودش بدهد دست حمله ایدا به باز ترسید فشرد،می را



 را اش زاده جگر... بود گرفته قلب تپش ایدا حرفهای شنیدن

 ...بود شده چه

 

 باور باش عاقل تو... زده حرفی یه من خواهر اس دیوونه-

 ...نکن

 

 ...گرفت چشم مضطرب نیروانای از و زد دردناکی لبخند ایدا

 

 توی وقتی. میدم تشخیص رو نیروانا،دروغ بازیگرم من-

 فیلم.اومد نمی نبود،فیلم دروغ از اثری کردم نگاه چشماش

 ... نیروانا نمیکرد بازی

 

 

 

 سیزده_دویست#



 

 

 

 انداخت،قیافه بود ایستاده روبرویش که مردی به نگاهی زانیار

 ذهن و باشد داشته خاصی ی مشخصه که نبود انهایی از اش

 معمولی در البته بود معمولی انسان کند،یک درگیر را انسان

 ای لحظه همان از! چرا بودن انسان در اما نبود شکی بودنش

 که داشت شدیدی تمایل االن تا بود افتاده او به چشمش که

 دکوراسیون و کند شکنی قانون زندگیش در بار اولین برای

 شناسایی به قادر هم مادرش که بریزد بهم انچنان را صورتش

 می خودنمایی صورتش روی که نمایی دندان لبخند...نباشد او

 دانست ،می جوید می را زانیار مغز ی یاخته به یاخته کرد

 ایدا از خبری طرفی برانگیزد،از را او خشم باید چطوری

 و شده منتقل بیمارستان که دانست می فقط و نداشت

 مرد.نداشت هم تمرکز جهاتی از اما اوست مراقب هم خواهرش



 او به و شد رد جلویش از سربازی همراه به دست به دستبند

 ...کرد زمزمه ارام رسید که

 

 ...میکنم حس هام انگشت بند روی رو موهاش نرمی هنوز-

 

 شدت از که است االن کرد زد،حس نبض زانیار ی شقیقه رگ

 را اسمش حتی که را او بارها ذهنش کند،در سکته عصبانیت

 زانیار که ای دکمه تنها دانست بود،می کشته دانست نمی هم

 دکمه آن مدام و است ایدا رساند می رسیدن جوش نقطه به را

 و بود مرد و بود گرفته نشانه را او غیرت. داد می فشار را

 حال به تنها بیمارستان در را بیمارش زن زانیار اما!غیرتش

 کریه و زننده شدت به بازی این بازنده که بود نکرده رها خود

 دستش از را ساعتش... نبود بازنده بود که هرچه زانیار. باشد

 را جوابش که داد نیروانا به پیامی...گذاشت میز روی و کرد باز

 ...کرد دریافت سریع هم

 



 چطوره؟ حالش-

 

 را پاسخ سریع تا بود منتظر دست به گوشی نیروانا انگار

 .کند ارسال

 

 بهش شدن مجبور بود پریشون گرفت، می رو سراغت-

 هم خواب توی میدونم اما ها کنن،خوابه تزریق ارامبخش

 ...برسون رو خودت زودتر. ناراحته

 

 آن با که بود ممنون نیروانا از دل ته کرد،از تشکری زانیار

 خواهر سر باالی و نیاورده طاقت دلش هم باز اش جسمی وضع

 باردار های خانوم برای بیمارستان محیط...شود حاضر بیمارش

 .نبود مناسب چندان

 

 💞 



 

 چهارده_دویست#

 

  

 

 در صدای ،که گذاشت ساعتش کنار هم را اش ساده ی حلقه

 ان وقتی ایدا احساس به...کرد صادر را شدن وارد ی اجازه.امد

 زمان ان حتما اینکه به کرد فکر کشید می را موهایش مرد

 دستانش... خواسته کمک خدا از دل ته از حتما شده مستاصل

 مظلومانه ،حتما داده دست خفقان حس او به حتما...شد مشت

 مسرور انها دیدن از مرد اصطالح به این و بود ریخته اشک

 انها به خفقان حس ایدایش مثل روزانه نفر چندین...بود شده

 دادند؟با می جان نامردی پای و دست زیر و داد می دست

 دیوار به را مشتش و نیاورد دوام دیگر ایدا درماندگی تصور

 ...کوبید سرش پشت محکم

 



 لعنتی-

 

 دست از ،انقدر بود شده تلخ گلویش شنید،ته را حسن صدای

 دستش در که دردی که بود عصبانی انگاریش سهل و خودش

 .کرد نمی حس را بود پیچیده

 

 خوبه؟ حالتون قربان-

 

 به را دستش و کرد بود ایستاده خبردار که حسن به نگاهی

 نکرد دریافت زانیار از جوابی داد،وقتی تکان باش راحت معنای

 خوب حالش که بود شد،معلوم بیخیال را قبلیش سوال

 سوال برای سری... هم اش بچه و بود بیمارستان در نبود،زنش

 ...رفت جلوتر و داد تکان بود پرسیده که بیخودی

 

 کنی؟ بازجویی ازش میتونی مطمئنی-



 

 بلند جایش ،از نداد جوابی و بود خیره ای نقطه به هم باز زانیار

 ادم ان با توانست می که کسی ،تنها رفت در سمت به شد

 ...بود خودش بزند کله و سر باهوش شدت به اما روانی

 

 ...باشه داشته حضور هم اون ،باید بیاد کن خبر رو آراسته-

 

 لحظات دوستش و مافوق که دانست کوبید،می پا حسن

 او به شده که طور هر داشت دوست و گذارند می را سختی

 داده اجازه که کشید می هم خجالت طرفی از برساند کمکی

 ...بیافتد روز و حال ان به ایدا

 

 گوشه که دوربینی برای گرفت،دستی جای معمولی میز پشت

 مطمئن ان کردن کار از تا داد تکان بود شده تعبیه سالن ی

 .داد دستور سرباز به و شود



 

 ...بیارین رو متهم-

 

 اینکه بدون و شد خیره دستش جلوی های کاغذ به او امدن با

 توجهی کوچیکترین یا ببیند را نشستنش و امدن تو ی پروسه

 از بود گرم دستش جلوی کاغذهای با سرش که همانطور کند

 حتی. کنند باز را مچش دور های دستبند که خواست سرباز

 باعث که دانست می بیاندازد او ی چهره به نگاهی اینکه بدون

 و داشت زیادی ی عالقه روانشناسی به زانیار.شده خشمش

 متوجه اش اولیه مشخصات خواندن از حاال که او دانست می

 کرده که کارهایی برای دارد دوست است سعید نامش بود شده

 بتی خودش برای زانیار از که بود بگیرد،متوجه قرار توجه مورد

 که طور هر را خودش برتری که دارد عالقه و ساخته ذهنش در

 بدتر زانیار ی توجه بی رفتار این و کند ثابت او به شده

 ...اورد می در را حرصش
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 پانزده_دویست#

 

  

 و سی عدد که متهم سن از را نگاهش اراسته سرگرد امدن با...

 احوالپرسی سالم همکارش با و گرفت داد می نشان را یک

 .کرد

 

 .دارم نظر در رو بازجویی بیرون از من جان احمدی-

 

 می زد ای طرفه یک لبخند زد،زانیار ها دوربین به ای اشاره

 نصفه لبخند با کرد سعی و هست چه همکارش منظور دانست

 ...بکاهد او نگرانی از کمی اش نیمه و

 



 ی شده بزرگ و متولد سال یک و سی ،سن هادی سعید-

 . فرزند تک و تهران

 

 دیوانگی و شرارات ان در که چشمانی به و شنید را او بلند نچ

 روح ی پنجره چشمها که گفتند شد،می خیره زد می موج

 دیدنش به تمایل که بود چیزی اخرین او سیاه روح هستند

 مگر؟یکی داشت فرقی چه سیاهی با سیاهی راستی به داشت

 و بودند زندگی حس از پر که ایدایش های سیاهی شد می

 بیشتر انها در هرچقدر که چرکی و سیاه باتالق دیگرهم یکی

 اخر در و دیدی می ان از اثری کمتر میگشتی زندگی دنبال به

 ..شد می سرانجامت شدن غرق

 

 به کرد ازدواج تو با وقتی از البته چطوره؟هومم خوشگله ایدا-

 ...نیست قبل خوشگلی

 



 درونش که اتشی کرد سعی و انداخت دوربین به نگاهی زانیار

 و داد صندلی به را اش تکیه...کند مهار را کشید می زبانه

 فشردن حال در هنوز که ،اویی شد او ی خیره سینه به دست

 ...ببیند را دلخواهش العمل عکس شاید تا بود اش دکمه

 

 نمی نکن تالش این از میکنی،بیشتر چیکار داری میدونم-

 ...میکنی بازی من با داری وقتی نه حداقل بشی برنده تونی

 

 می التماسم و زد می پا و نظرمه،دست جلوی تقالهاش هنوز-

 واق واق مثل درست...باشم نداشته کارش به کاری که کرد

 ... بچت

 

 ممکن محال دانست ،می فشرد زمین روی را پایش کف زانیار

 برای که بود ممکن کند التماس جانش بخاطر ایدا که است

 محاالت از خودش نجات برای اما باشد کرده التماس پسرش

 مطب به داشت قصد و بود گرفته دستش کف را جانش او...بود



 همراه به برایش هیپنوتیز که سویی اثار به توجه بی برود دکتر

 .داشت
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 شانزده_دویست#

 

  

 

 کنم ات له پاهام زیر کرم یه مثل شم بلند کنی کاری میخوای-

 باشه دستت برنده برگ و کنی شکایت ازم بری سریع که

 ...خوندی نه؟کور

 

 بزند لبخند او کریهه صورت به که بود سخت برایش بااینکه

 گشادتر چشمش های مردمک.کرد باز تبسمی به را لبهایش



 کردن عصبانی برای راهی دنبال دانست می و بودند شده

 ...اوست

 

 به اقدام برای کردی؟دلیلت می دنبال رو راد ایدا خانوم چرا-

 ...بده بود؟جواب چی ربایی ادم

 

 نداری؟دوست دوست رو خوشگل چیزهای بود،تو خوشگل-

 از ،البته باشمش داشته داشتم باشیشون؟دوست داشته نداری

 نه ایدا اما بودند ترسو بقیه بود ایدا تر انگیز هیجان همشون

 ببینم،حرص رو تقالهاش داشتم جنگید،دوست می

 ...هاشو زدن جیغ...خوردنهاشو

 

 را سرش و بگیرد را گردنش پشت خواست می دلش زانیار

 کثیفش مغز محتویات که طوری به بکوبد میز روی بار چندین

 جسم یک ایدا بگوید خواست می شود،دلش پخش میز روی

 بگذارند ویترین پشت که نیست انتخابی بی ،عروسک نیست



 احساس که است انسان یک او... ببری لذت زیباییش از تو تا

 تو حق است بازیگر چون که دارد انتخاب حق که دارد

 ایدا. نداشت او از حقی بود همسرش که اویی حتی!نیست

 ...بود کرده خلق را او که خدایی و ایدا به بود متعلق

 

 دشمنی اینکه یا نداشتین اقدامتون این از مالی ی انگیزه-

 خاصی؟

 

 روی زیادی بود گرفته زانیار شبیه ژستی که او پوزخند

 .بود اعصاب

 

 شد می باعث فقط ،پول؟دشمنی؟ایدا احمقی و ساده چقدر-

 تصمیم زندگیش تو بیای تو اینکه از قبل تا بشم،البته سرگرم

 تا و داشتم نظرش زیر که بود سالها بدم چی همه بهش داشتم

 ...شد پیدا تو ی وکله سر کنم اقدامی خواستم



 

 ،چرا داشتین عالقه ایشون به که کنید می تایید پس -

 گفتین؟ نمی بهش مستقیم

 

 توانست می قاپید،زانیار دستش از را زانیار دست خودکار

 دوربین سمت به را دستش.کند حس اتاق بیرون از را تکاپویی

 داخل را کسی و است کنترل تحت چیز همه یعنی که کرد بلند

 ...نفرستند

 

 می خوشم چون گفتم که قبال.میبری سر رو ام حوصله داری-

 مزه که گفتم می بهش تو مثل اگه کرد می وحشت وقتی اومد

 زندگی بر سر حوصله توی با کشیده عذابی چه اخ...نمیداد

 نه؟ بگیره طالق ازت خواست می همون بخاطر کرده
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 هفده_دویست#

 

  

 و بود کرده رو را کارتهایش ی خشکید،همه زاینار گلوی در اب

 پشت دانست می که را ،سربازی بود خالی حسابی زانیار دست

 اتاق در بیشتر لحظه یک اگر...کرد صدا را ایستاده انتظار به در

 این در از خودش پای با او که کرد نمی تضمینی هیچ ماند می

 .شود خارج اتاق

 

 بلند جایش از ، شود ایجاد اش چهره در تغییری اینکه بدون

 اتاق همان در برگشتنش تا را او دانست می. رفت بیرون و شد

 ...دارند می نگه

 



 هیاهویی از دور به شد می ختم بام پشت به که ای پله راه در

 و نشست ای پله روی بود کارش محیط حاکم همیشه که

 در که نیروانا صدای...کشید بیرون جیبش از را اش گوشی

 توانست تنها اش شده خشک گلوی پس از پیچید گوشی

 ...کند مطرح را درخواستش

 

 ایدا؟ بدین رو گوشی میشه-

 

 مشخص زانیار ی گرفته شدت به صدای از کرد مکثی نیورانا

 در غرق ایدای به ندارد،نگاهی مساعدی چندان حال که بود

 :کرد زمزمه و انداخت خواب

 

 خوابه اما-

 



 سر گاه تکیه را بود کوبانده دیوار به که دستی همان زانیار

 :کرد نجوا مستصل و کرد سنگینش

 

 ..لطفا-

 

 و خوابیده کافی ی اندازه به خواهرش که دانست می نیروانا

 بر جایی به زودتر دقیقه پنج شود بیدار خودش که است االن

 تکان را ایدا های شانه و گرفت دستش در را گوشی.نمیخورد

 ...داد

 

 به ،نگاهی باشد امده او اینکه امید به کرد باز را چشمانش ایدا

 و انداخت نبود ان در کسی خواهرش جز که خالی اتاق

 ...بست باز را چشمانش

 

 ...زانیاره جان ایدا-



 

 . کرد زمزمه اشکی چشمان با و داد قورت را بغضش ایدا

 

 کو؟ پس-

 

 سپرد،صدای ایدا دست به را ان و داد تکان را گوشی نیروانا

 بغضش و نیاورد تحمل دیگر ایدا پیچید گوشی در که زانیار

 ... ترکید

 

 ترسیدم خیلی من... دیگه؟من نمیای تو؟چرا پس کجایی-

 من... زانیار

 

 که اشکی ی قطره و داد فاصله گوشش از را گوشی کمی زاینار

 به را بود نشسته چشمش در ایدا لرزان صدای شنیدن از

 ...راند کناری



 

 میام و هلفدونی میندازم رو عوضی این...میام عزیزم میام-

 رو صدات خواستم می فقط... میکنم بغلت سیر دل یه و پیشت

 خودم به باشم، اروم االن که دارم نیاز.میکنه ارومم اخه بشنوم

 .ایدا بشم بازی این ی برنده باید...باشم مسلط
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 هجده_دویست#

 

  

 

 

 که دیگرش دست با و چسباند گوشش به بیشتر را گوشی ایدا

 هق صدای تا گرفت را دهانش جلوی بود وصل انژیوکت ان به



 ویرانه کافی ی اندازه به خودش.نرسد زانیار گوش به هقش

 !بود

 

 چی اش؟میدونی زانی؟آزادم؟جنازه چیه بازی این ی جایزه-

 مطب اون از منو بیای تو اینکه از قبل زانی؟اینکه اومد یادم

 .شدم منصرف ازاد سقط از خودم بیرون بکشی

 

 نجوا و زد می پله راه سرد دیوار به وار ریتم را سرش زانیار

 ...کرد

 

 پس؟ نگفتی بهم چرا-

 

 دانستند،غرور می را جواب دو هر بود واضحی سوال

 هم نزنند،شاید حرف باهم واقعا که بود شده باعث هردویشان

 درک زدن حرف بدون که داشتن انتظار که بودند عاشق انقدر



 که شد می مانع انتظار همین شدند می قضاوت وقتی و شوند

 ...بریزند دایره روی را قلبیشان مکونات یا بگویند خودشان از

 

 فقط زنده یا مرده کن پیدا رو زانیار،ازاد ندارم تحمل دیگه-

 کشیدن انتظار این... بشم خالص کشنده انتظار این از میخوام

 .میکنه ابم ذره ذره داره

 

 .برخاست جایش از و گذاشت زانویش روی را دستش زانیار

 

 برمیگردم باش،زود خودت مراقب-

 

 را بازجویی برگشت،باقی شده نفرین اتاق ان به دیگر بار

 نگاهی و گرفت قرار او سر پشت.بود گرفته برعهده همکارش

 خزعبل مشت یک که او اعترافات و شده پرسیده سوالهای به



 از که او چشمان در و شد خم میز روی. انداخت نگاهی بودند

 ...شد خیره کرد می دنبال را حرکاتش تمام ورودش بدو

 

 کجاست؟ آزاد-

 

 جمع به شروع زانیار ، زد پوزخندی و انداخت باال ای شانه مرد

 :گفت آراسته به رو.داد تکان سری و کرد وسایلش کردن

 

 ایدا خانوم ربایی ادم به اقدام و شتم و ضرب جرم به ایشون-

 بپرسیم ازشون مرتبط سوالهای بهتره هستن اینجا راد

 ...ندارن ازاد گمشدن به ربطی هیچ ،ایشون

 

 کم دست همین دانست انداخت،می او به امیزی تحقیر نگاه

 دانست می که انچه هر شود می باعث زانیار جانب از گرفتنش

 ...دهد نشان برتر را خودش تا بریزد دایره روی



 

 دیدم می که بود،اونو خودت چشمهای همرنگ چشماش-

 هی و بود شده قرمز صورتش واق واق... خودتی کرد می حس

 من از باید کردم راحتش...ناقصت ی بچه...  زد می نفس نفس

 . باشی ممنون

 

 بدون زانیار! رفت ریسه خنده از بعد و اورد در هق هق ادای

 ازاد ی ریه اینکه...رفت در سمت به بیاندازد او به نگاهی اینکه

 که نبود خبری بود نشده تشکیل کامل ماهگیش هفت در

 می اطالعات اینها از بیشتر ،زانیار باشد پوشیده برکسی

 چشم احتمالی رنگ توانست می ساده حدس یک با. خواست

 او نزدیک از حتی یا عکسی در بسا چه دهد تشخیص هم ازاد

 ...باشد دیده را

 

 🐧 

 



 نوزده_دویست#

 

  

 

 

 

 اومده؟تو نمی بر تو از که بگیری گردن رو کاری میخوای چرا-

 نگاه رو بیرون سوراخت از کثیف موش یه مثل تونی می فقط

 هرکاری... بشی عمل وارد خودت که نیست وجودت توی کنی

 ایدا ماشین ترمز روغن وقتی حتی...بوده دور از کردی االن تا

 رو ایدا و شدی سورپرایز هم امروز... کردی کم صحنه سر رو

 تو نچ... نمیخوردی تکون جات از هم باز وگرنه دیدی بیرون

 .نیستی کاره این

 



 های حالت به کند،اراسته تحریک را او باید که دانست می

 بود،بعد شده خیره همکارش فرزند ربایی ادم مضنون صورت

 لب زیر. ریخت بهم را او چیزی انگار زانیار های صحبت از

 خودش کمی... بود جدال در خودش با انگار گفت می چیزهای

 او که تهی و سر بی ی مکالمه از چیزی تا کرد خم میز روی را

 ...بیاورد در سر بود کرده اغاز خودش با

 

 داره نه نه...وقتش به بذاریم باید...کنیم رو رو اون نباید نه-

 ...بره بذاریم نباید. میره

 

 دستش در را در ی دستگیره و داد تکان را سرش زانیار

 گامی او سمت به و شد بلند جایش از سعید که.فشرد

 را سعید ی شانه حاال که اراسته محکم صدای.برداشت

 کرد می نشستن به مجبور را او که سربازی و بود چسبیده

 ...شود گم ماند می مرگ ناقوس به که او صدای نشد باعث

 



 خیلی اما کشتمش نمی بود ایدا شبیه کمی فقط کمی اگه-

 این وقتی بود لذت چقدر بودی تو انگار اصال...بود تو شبیه

 که بودی تو انگار کردم حلقه کوچیکش گردن دور رو دستم

 ...نداشتی نفس

 

 اما بود فروپاشی حال در درون ،از کرد پشت او به هم باز زانیار

 ...کرده پرپر مرد این واقعا را گلش که شد می مطمئن باید

 

 های لحظه شد،انگار بیشتر زانیار رفتن دیدن با او تقالهای

 .کرد می رو را اش برنده کارت باید و بود بازی اخر

 

 خرس؟ یا بود بود؟خر چی...داشت عروسک یه-

 

 پاهای بر لرزی و شدند خشک دستگیره روی زانیار دست

 .نشست استوارش



 

 و کرد می جیک جیک که بود زرد ی جوجه اومد،یه یادم اها-

 خیلی...کنه تفی تف رو اش کله داشت دوست دقیقه هر

 .بود چندش

 

 

 

 بیست_دویست#

 

  

 اتاق از را ،خودش شنوید می نه دید می چیزی نه دیگر زانیار

 راست.خورد سر زمین روی تر انطرف کمی و انداخت بیرون

 به که بود جوجه همان ازاد ی موردعالقه بازی اسباب گفت می

 که های جغجغه صدای با ها ساعت و بستند می مچش دور

 می راست.کرد می سرگرم را خودش بود شده تعبیه ان درون



 این. بود وابسته کوچک عروسک ان به خیلی ازادش گفت

 ازاد معموال داند نمی اطرافیان از کسی که بود مطمئن را یکی

 امکان بود ماشین با بردند می هم اگر یا بردند نمی بیرون را

 میپیچیدند دورش به که پتوهایی انبوه زیر کسی که نداشت

 دوست هم باز اما باشد، دیده را مچی کوچک عروسک ان

 ...کند باور نداشت

 

 که مقتدرش همکار متاثر و امد بیرون بازجویی اتاق از اراسته

 . زد زانو او روبروی.دید را بود پاشیده فرو هم از

 

 عروسک اون بودن از اول باید... خونشه توی عروسک میگه-

 ...مرد باشه خدا به امیدت. بشیم مطمئن

 

 را انجا و کشید بود شده خمیده که زانیار های شانه به دستی

 ...باشد دوستش شکستن شاهد نداشت دوست.کرد ترک



 

 می چرخ ذهنش در سوال یک تنها نبود دنیا این در زانیار اما

 ...خورد

 

 من؟ بدم چی رو ایدا جواب-
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 می سر پشت دیگری از پس یکی را بیمارستان های سرامیک

 را نداشت،او او دیدن برای ای عجله تصورش ،برخالف گذاشت

 داد؟خبر می تحویلش جوابی چه بشود؟ چه که دید می

 را این نای بود کیان.فشرد را اش شانه را؟دستی خوشش

 . دهد تحویلش لبخندی یا کند بش و خوش که نداشت

 

 پایینه؟ سرت مرد؟چرا شده چی-

 

 ناخوداگاه که دندانهایش بین از و داد تکان را سرش زانیار

 پرسید،منتظر را ایدا اتاق ی شماره بودند شده قفل هم روی

 همراهیش داشت را برادر حکم ایدا برای که باجناقش که نشد

 اضافه حرف گفتن کشید،بدون می خجالت هم او روی از کند

 .افتاد راه اتاق سمت به ای

 

 شد،مثل خیره زانیار ی ورزیده و رشید قامت به پشت از کیان

 می راه رق و شق و راست همانطور اینکه عین در نبود همیشه



 هم روی را بود،چشمانش شکسته کمرش بدجور انگاری رفت

 می را زانیار.کرد صبر طلب همگیشان برای خدا از و گذاشت

 او روی است ممکن چیزی کمتر که دانست می و شناخت

 که چیزی ان که کرد می دعا فقط بگذارد تاثیری اینچنین

 ...نباشد کرد می را فکرش

 

 را نگاهش سریع داد، نیروانا به سالمی و زد اتاق در به ای تقه

 که داشت را این قدرت هم خواب در که اویی به کشاند او به

 به بکشاند، خویش سمت به هارا نگاه قوی اهنربایی همانند

 دور سفیدی باند و شده سفیدتر همیشه از مهتابیش ی چهره

 روی بلندش های مژه و بود پوشانده را اش پیشانی دور تا

 حداقل که بود امیدوار...بودند داده تشکیل هاللی نیم صورتش

 جز برایش که ،واقعیت باشد خوبی رویای شاهد خوابش در

 نیروانا و کیان چطور نفهمید.نداشت همراه به چیزی تلخی

 نبود راغب حتی دهد می جوابی چه نفهمید کردند خداحافظی

 وقت بعدها. بگیرد او صورت از ای لحظه برای را چشمانش که



 همیشگیشان حضور بابت نیروانا و کیان از اینکه برای بود زیاد

 .کند تشکر

 

 از را چشمش اکراه با او و شد بلند پیامکش مخصوص صدای

 ...گرفت او بلند های مژه

 

 جواب فردا. دادن بهمون رو زندگیش محل جستجوی مجوز-

 ...میاد هم روان و اعصاب تست

 

 که بود ای رشته تنها انداخت،ازاد کناری به را گوشی زانیار

 همان وجود احتمال انگار حاال و کرد می متصل بهم را او و ایدا

 مژه روی را انگشتش...رسید می نظر به دور هم نازک ی رشته

 های مژه اشنایشان ابتدای همان از کشید بلندش و سیاه های

 کرد می گمان بودند ساخته منعطف خود به را او توجه بلندش

 ها زنی گمانه این ایدا شغل ی واسطه به و باشند مصنوعی که

 بود ممکن کرد می اشتباه مرد آن...نبود انتظار از دور چندان



 خوده خودِ ازاد اما باشد او شبیه ازاد ظاهری های ویژگی که

 انگار کرد نمی حس خانه در را ایدا حضور وقتی تا...بود ایدا

 ی سینه روی را کوچکش سر اینکه محض به بود بیقرار

 و لرزیدند ایدا های مژه. گرفت می ارام گذاشت می مادرش

 باز دنیا به زد می موج ان در نگرانی روزها این که چشمانش

 ...شدند

 

💃💃 

 

 دو_بیست_دویست#

 

  

 

 

 میشمردی؟ رو هام مژه داشتی باز-



 

 نتوانست زد زور هرچقدر اما رفت باال زانیار لبهای طرف یک

 ...کند تکمیل را لبخندش

 

 دانست چسبید،می را زانیار مچ و کرد دراز را دستش ایدا

 نمی دلش بار اولین برای و داشته نگه دل را چیزی زانیار

 اتاق در شکمش کردن قور و قار صدای...بشنود چیزی خواست

 .پیچید ساکت

 

 ...گشنمه چقدر اخ-

 

 غذا ظرف دنبال به وار اتوماتیک کوکی های ادم همانند زانیار

 یادداشتی و بود غذایی ظرف ایدا تخت کنار میز گشت،روی

 غذایی بود کرده تاکید که باشد نیروانا مال زد می حدس که

 و چرخاند رو و رنگ بی سوپ در را قاشق.نشود فراموش ایدا



 چیزی ایدا انداخت،اینکه ایدا ی شده جمع صورت به نگاهی

 ،خودش کرد می درک را پرسید نمی مرد ان و ازاد مورد در

 ... بود راضی فرار این از هم

 

 چشمان که کرد نزدیک ایدا ی زده خشکی لبهای به را قاشق

 دست نبود وصل انژیوکت ان به که دستی با و شد باز ایدا

 ...زد پس را زانیار

 

 بدبختی هر به صبح بخورم؟از رو سوپ این میخوای ازم واقعا-

 میکردم دعا دعا همش رفتم در خوردن غذا بار زیر از بود

 ... خونشون بره نیروانا

 

 ...بود دل ته از اینبار زانیار لبخند

 

 .میبری حساب یکی از تو دیدیم و نمردیم-



 

 اوقات گاهی خواهرش هم شد،واقعا اویزان ایدا ی لوچه و لب

 اینکه با نیروانا.کیان به ،بیچاره شد می ترسناک شدت به

 ان با وقتی و داشت زمین زیر همانقدر بود ایدا هیکل نصف

 پاره یکی ایدا دل بند رفت می غره چشم درشتش چشمان

 ...شد می

 

 ...وجبی نیم میمونه جهنم در نگهبان مثل-

 

 ...شد بلند جایش از و گذاشت میز روی را سوپ زانیار

 

 چیزی یه بیرون از واست بعدش کنم صحبت دکترت با میرم-

 ...میگیرم

 



 چهره به چشمش که برود بیرون خواست و برداشت را کتش

 ...افتاد ایدا غمگین ی

 

 کنار های جیگرکی از میخواد دلم همیشه گفتی می یادته-

 بخورم؟ غذا خیابون

 

 یادم چیزی من اگر یعنی که انداخت زانیار به چپی نگاه ایدا

 ...بود چه مرگم دیگر که بود

 

 ...تو نمیاد یادت چیزی میگی راست اها-

 

 کرد می مشخص را عمومیش وضعیت که چارتی حرص با ایدا

 ناموفق همیشه مثل که گرفت نشانه زانیار سمت به و برداشت

 ...بود

 



 کل تنه یه خودت تو. نمیخوره هدف به بار یه چرا لعنتی اه-

 ...کردی خراب منو گیری نشونه ی سابقه

 

 

 

 سه_بیست_دویست#

 

  

 

 کل تنه یه خودت تو. نمیخوره هدف به بار یه چرا لعنتی اه-

 ...کردی خراب منو گیری نشونه ی سابقه

 

 از نیروانا که لباسهایی سمت به و انداخت باال ای شانه زانیار

 خیره کارهایش به تعجب با ،ایدا رفت بود اورده ایدا برای خانه

 ...بود



 

 بکنی؟ میخوای چیکار-

 

 کرد،با پیدا میان ان هم شالی و کشید بیرون مانتویی زانیار

 می کاش ای کرد ای غروچه دندان ایدا خاکی مانتوی دیدن

 صد باز...کند له کرمی مثل پایش زیر را نامرد ان توانست

 او کردند می کمکی اکوسیستم ی چرخه به ها کرم به رحمت

 تا داد تکان را ،سرش بود کرده اشغال را خدا زمین چه؟فقط

 ...داد جواب ساده و کند بیرون سرش از را نامرد ان افکار

 

 فرار-

 

 قانون زانیار شد،یعنی خیره جدید زانیار این به باز دهان با ایدا

 از تنها نه را او و بگذارد پا زیر را قانون خواست می او مند

 بدهد؟ خوردش به هم خیابانی ؛غذای ببرد بیرون بیمارستان



 

 ...انگار منه از بدتر تو ؟حال میگی جدی-

 

 کمک و کرد جدا را بود وصل انژیوکتش به که سِرمی زانیار

 بود پایه اصوال هم ایدا... بپوشد را مانتویش ایدا که کرد

 جایی این احتماال بود خونش در فرار اصال. فرار برای مخصوصا

 ای لحظه... بوده خوبی جای هم داشته را رفتنش ارزوی که

 سر بر شد،چه قفل زانیار لرزان های عسلی در نگاهش

 ...بود امده زانیارش

 

 باشه پایه نمیخواستی؟که شوهری همچین همیشه مگه-

 ...ام چهارپایه اصال.ممکنم حالت ترین پایه توی ؟االن

 

 اصال ،زانیارش داد قورت را بغضش و انداخت باال ابرویی ایدا

 گردن دور را دستش و نشست دلش در ،ترسی نبود خوب



 گذاشت زمین روی و گرفت را او کمر از زانیار.انداخت زانیار

 همچنان ایدا اما کرد باز را دستش شد مطمئن ثباتش از وقتی

 ...بود اویزان او به

 

 نمیره؟ گیج که سرت-

 

 به اتصالش ی نقطه تنها رفت،زانیار می گیج ایدا زندگی کل

 بود شده متزلزل خودش ستون ان نقطه ان حاال و بود زندگی

 ...زد می گیج که بود ،معلوم

 

 کردی؟ پیدام چطوری-

 

 :پرسید و انداخت بود خالی که ایدا گردن به نگاهی زانیار

 

 کو؟ گردنبندت-



 

 .داد توضیح و زد کیفش به ای اشاره ایدا

 

 ...بیارن درش شدن مجبور گرفتن اسکن برای-

 

 پیدا را گردنبند ایدا کیف های پرت و خرت انبوه میان از زانیار

 ...انداخت گردنش به باز و کرد

 

 .نیست معمولی پلیس یه شوهرت...گرفتیا کم دست منو-
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 حسن توسط شدنش پیدا چگونگی جواب از دانست می ایدا

 کنجکاوی این از بیشتر گرفت تصمیم اید نمی خوشش چندان

 با و پوشید سرش دور پیچی باند روی را اش روسری...نکند

 ...بگیرد ژست کرد سعی بیمارستان های دمپایی

 

 شده؟ چطور سوپراستارت خانوم-

 

 گشاد شلوار با بودند ایدا پای سایز دوبرابر که هایی دمپایی

 لبخندی بالخره شد باعث اش مشکی مانتوی و چرک صورتی

 ...شود زانیار لبهای مهمان

 

 دید می را انها ،هرکس گذشتند هم نگهبانی از مکافات هزار با

 که اوردند شانس شدند مرتکب خالفی کرد می حس ناخوداگاه



 دیگری عالم در و نداشت کناکنش ی حوصله زیاد نگهبان

 ...بود

 

 رو تو کردن خالف و نمردیم...زانیار میده کیفی چه خدا وای-

 ...دیدیم هم

 

 که کرد ایدا کمربند به ی اشاره و زد را ماشین استارت زانیار

 شد مجبور و گرفت نادیده را هایش اشاره همیشه مثل ایدا

 ...شود کار به دست خودش

 

 نایلون با را دورش تا دور که کوچکی ی مغازه وارد وقتی

 به ناخوداگاه همه نگاه ایدا وضع و سر با شدند بودند پوشانده

 و کرد نزدیک زانیار به را خودش ،کمی شد جلب او سمت

 را این حوصله. کرد پنهان زانیار کت در را صورتش تقریبا

 مجازی فضای در را هشتش و شیش ی قیافه فردا که نداشت

 بدترین مطمئنا داشت را قبلش عادتهای هم هنوز ببیند



 وضع سر با و بیماری حین در که بود این بازیگر یک کابوس

 ها مدت اینکه خصوص به شود دیده عمومی اذعان در ژولیده

 چه و بود نکرده رسانی روز به را شخصیش های صحفه که بود

 او از وضع و سر این با عکسی اگر شد می باشکوهی بازگشت

 خواست می دلش که چیزهایی پشت همان از! شد می منتشر

 به پشت که صندلی ترین انتهایی در و گفت زانیار به را

 می رویش و سر از چرک که میزی به...نشست بود جمعیت

 . زد اش چانه زیر را دستش و انداخت نگاهی بارید

 

 اینجا های میکروب نمردم اسفالت با ام مخ برخورد از اگه-

 ...میکنن یکسره رو کارم حتما

 

 ...خواستی می خودت یعنی که داد باال ابرویی زانیار

 

 بخورم؟ غذا اینجاها داشتم دوست اینقدر واقعا-



 

 ...داد تکان سری و کرد پاک را میز دستمالی با زانیار

 

 باهاش بود ممکن که چیزی اومد،تنها می خوشت خطر از-

 خطری نهایت این. بود جاها اینجور غذای خوردن کنم موافقت

 واست همینقدر... کنی تجربه من با تونستی می که بود

 ...ایدا بودم اشتباهی

 

 را میز وار ربات که زانیار حرکات به و گرفت گاز را لبش ایدا

 ...شد خیره کرد می پاک

 

 منو زندگی درست چیه؟کی اشتباه میکنه تعیین کی-

 غلط به رو زندگیم کل من که باشه اینجوری میدونه؟اگه

 ...کردم زندگی

 



 در نبود بدمزه هم چندان تصورشان برخالف که را شامشان

 نمانده کوچک ی مغازه در کسی دیگر تقریبا... خوردند سکوت

 گریزان دو هر چشمهای... بودند نشسته هنوز انها اما بود

 به کم کم ساعت و بود پایان به رو قشنگشان رویای انگار.بود

 می جا کی های کفش حاال شد می نزدیک شب نیمه ی دوازده

 ها مدت که ایدا. نبود معلوم شد می شکسته کی دل یا ماند

 که بود ایدا دوید،باز می زندگیش زار شوره در برهنه پا که بود

 ...شکست را سکوت

 

 زانیار؟ کردی پیداش-

 

 غرق چشمانش سیاه شب در و گرفت باال را نگاهش زانیار

 ...بود تر نترس او از همیشه ایدا...شد

 

 



 

 

 

  

 

 ممکنه-

 

 انگار هایش ،اشک دارد نگه توانست نمی دیگر را بغضش ایدا

 از بیشتر هرکدام که بودند کرده شرکت چیزی ای مسابقه در

 ...برسند پایان خط به داشتند عجله دیگری

 

 کنم دستگیر داد می ازارت سالها که ادمی این نتونستم حتی-

 من که چیزی نهایت...نکردم ازدواج اشتباهی ادم با میگی بعد

 .اینجاست بدم بهت تونستم

 



 ...کرد اطراف به ای اشاره

 

 داده لم محافظ کلی با خودت قصر توی االن تونستی می-

 ی پایه کسی با کنی زندگی داری دوست که جور هر و باشی

 بهت که هم هایی خاطره حتی...بود بازیهات دیوونه ی همه

 به.میکنن فرار مدام ازت که روحن بی و کمرنگ اونقدر دادم

 ...نمیان یادت که بهتر بشه؟همون چی که بیاری یادشون

 

 به را اش زده یخ دستان ،ایدا ریختند می اشک هردو حاال

 ...داد تکان سری زانیار...کرد دراز زانیار دست سمت

 

 کنم حفظ رو زندگیمون ی خاطره بزرگترین نتونستم -

 ... ایدا بودم اشتباه...

 



 را پهن های شانه ان لرزش که نداشت را این تحمل دیگر ایدا

 :گفت قاطعیت با و فشرد اش سینه به را زانیار ،سر ببیند

 

 حتی... زندگیمی اشتباه قشنگترین... بودی هم اشتباه اگر تو-

 الیقه که اونجوری باید رو بچه اون کن پیدا رو اش جنازه شده

 .کنیم ازادش باید... اسمش مثل کنیم ازادش باید. کنیم خاک

 

 🌸🌸 
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 دیگر بار را اش کت و کشید اش ریخته بهم موهای به دستی

 بود شده مطمئن خواهرش پیش نیروانا امدن از پوشید،وقتی



 امد نمی یادش. بود قاضی حکم منتظر و رفته اداره به مستقیم

 از دست هم شرایط بدترین در که ،زانیاری کرده حمام کی که

 زور به هم خودش اسم روزها این کشید نمی اش شبانه حموم

 ...شخصیش کارهای به برسد چه ماند می یادش

 

 بود کرد،آراسته صادر ورود ی اجازه او و زد را اتاقش در کسی

. 

 

 خونه؟ نرفتی-

 

 ی ،حوصله داد تکان سری زانیار و کرد لباسهایش به ای اشاره

 که بود پاسخ بی سوالهای از پر ،ذهنش نداشت دادن توضیح

 ...کرد نمی پیدا دلیلی هیچکدام برای

 



 بود داده ادرس که همونجایی دقیقا کوچیک مچی عروسک-

 ... کردن پیدا

 

 !نه را اراسته فراری چشمان دلیل اما دانست می را این زانیار

 

 اعتراف باید توام از جان اراسته بگو کامل تو جمله لطفا-

 بگیرم؟

 

 ...سپرد دریا به دل و کرد مضطربی ی ای خنده تک اراسته

 

 پر... از پر که کردیم پیدا اتاق واقعیه،یه ی دیوونه یه یارو این-

 ...از

 

 تفهیم را او همکارش که نبود خواند،نیازی ماجرا ته تا زانیار

 از اند کرده پیدا همسرش های عکس از پر اتاق یک که کند



 نادیده برای را خودش بار هر و بود باخبر مرد ان ذهنی اختالل

 .کرد می سرزنش او گرفتن

 

 نه؟ دیگه کرده تایید رو روانیش تعادل عدم قانونی پزشکی-

 

 ببیند توانست می و بود انسان هم داد،او تکان سری اراسته

 سمت به که زانیار با. کرده گیر منجالبی بد چه در همکارش که

 روشن را پرونده این تکلیف زودتر باید شد همگام رفت می در

 نحیف کودک ان کردن پیدا به امیدی هم او کرد،دیگر می

 اغوش به تب در ها ماه که مادری و پدر به برسد چه نداشت

 ...بودند سوخته فرزندشان کشیدن

 

 داره؟ نظری چه زده حرف باهاش که روانشناسی-

 



 کشید بیرون را کاغذی دستش قطور ی پرونده بین از اراسته

 خودش توضیح منتظر زانیار که دانست می ولی داد زانیار به و

 ...مانده

 

 سعید کرد تایید رو قانونی پزشک روانپزشک های گفته-

 اون... هذیانیه اختالل و سایکوتیک بیماری به مبتال هادی

 چطوری دقیقا نمیدونه ولی کشته رو ازاد که داره باور عمیقا

 دقیقا نمیاد یادشون جنون از بعد بیماران این معموال چون

 . نمیگه دروغ هادی سعید که بود معتقد اما. کردن چکار

 

 .داد ادامه و انداخت زانیار ی شده قفل های فک به نگاهی

 

 واقعا که رو مسائل از سری یه بیمار ممکنه که گفت می البته-

 این هم مثالش و کنه سازی واقعی ذهنش توی رو خواهد می

 ایدا و خودش بین که کرده می فکر واقعا هادی سعید که بود



 خیانت مرتکب راد ایدا اینکه و هست عمیق ی رابطه یک راد

 !بودند ندیده رو ایشون راد خانوم اصال که صورتی در شده

 

 .زد اراسته ی شانه به دستی و زد پوزخندی زانیار

 

 ازاد مادر و من. جان اراسته بدی امید بهم دیگه نیست الزم-

 من هم و تو هم! همین کنیم رها رو بچه اون میخوایم فقط

 ...قراره چه از قضیه که میدونیم

 

 را این تحمل دیگر رفت بازداشتگاه سمت به و زد تلخی لبخند

 همان از ،اصال کند گرم واهی های امید به را دلش که نداشت

 را بیچاره ایدای و خودش بیخود و داشت می امیدی نباید اول

 ...بود داده عذاب

 

 � 



 

 شش_بیست_دویست#

 

  

 

 جلوی فرزندت قاتل اینکه و بود چیز یک باشی پدر اینکه

 جسم دنبال به در به در و بدهد تحویلت نیشخند رویت

 های سیاهی از نگاه..بود دیگری چیز باشی جگرت پاره کوچک

 ماشین های پنجره از که نوری به و گرفت سعید چشمان کریه

 چشم بود کرده پیدا راه ماشین درون به متهم حمل

 بتابد دلش به دیگری طور خورشید که شد می روزی.دوخت

 پیدا راه قلبش در فرزندش نبود از که سرمایی که ؟جوری

 کند؟ گرم را بود کرده

 



 می واق واق فقط ،ولی ،بابا بابا بگه بهم خواستم می ازش هی-

 ...نکنه صدا و سر اینقدر تا کردم اش خفه منم کرد

 

 دراز را ،پایش کند کنترل را خودش توانست نمی دیگر زاینار

 بر هم مشتهایش خواست ،می کوبید او شکم به محکم و کرد

 ... گرفت را بازویش محکم اراسته که کند خالی او سر

 

 حرف تونه می مگه ماهه چهار سه ی بچه حرومزاده اخه-

 ...بزنه

 

 ای فایده چه مریض ادم یک زدن کشید عقب را خودش کمی

 داغ شد؟یا می پشیمان شد؟سعید می زنده داشت؟فرزندش

 یافت؟ می التیام دلش

 



 تا و نداد گوش او خزعبالت به بود،دیگر واضح برایش جواب

 ...شد خیره بیرون به شیطان ی دخمه ان به رسیدن

 

 نه و سیاه نه بود شهر این های خانه تمام مثل اش خانه

 اراسته گوش بود،دم پیدا چشمانش در خاصی سفید،ذوق

 ...کرد زمزمه

 

 بره هست توش ایدا های عکس که اتاقی اون به نذارین-

 ... ببره لذت و بازیه یه این کنه فکر نمیخوام

 

 سعیدی دست به را کوچک عروسک داد، تکان سری اراسته

 نحوه شاهد و باشی دادند،پدر بودند کرده باز را دستبندش که

 چه دانست بود؟نمی عذابی چه دیگر فرزند؟این کشتن ی

 ...شده عاقبتش این که شده مرتکب خدا درگاه گناهی

 



 ...داد هشدار سعید به بلند اراسته

 

 احمدی آزاد سر بالیی چه که میگی مو به مو ادم ی بچه مثل-

 ...اوردی

 

 کرد می زمزمه لب زیر چیزهای و بود گرفته ذوق با را عروسک

 فشرد می و کرد می حلقه عروسک گلوی دور را دستش گاهی

 گلویش روی پا با و انداخت می ای گوشه به را ان هم گاهی و

 . کوبید می

 

 ...کرد زمزمه زانیار گوش دم اراسته

 

 بیمار یه از ای دیگه انتظار هم نمیشه البته متناقضه رفتارش-

 گیجم شدت به پرونده این زانیارجان نمیدونم داشت روانی

 ...گرفت را سعید یقه و رفت جلوتر کمی زانیار... کرده



 

 انداختی؟ کجا رو اش جنازه-

 

 � 

 

 هفت_بیست_دویست#

 

  

 

 بالخره ، کشید هایش دندان به را زبانش و زد لبخندی

 میان از و فکر کمی کند جلب خود به را او توجه بود توانسته

 ...داد تحویل جوابی برهمش درهم افکار

 

 که همونجایی اشغال سطل توی انداختمش... خیابون توی-

 ...بود تو پسر لیاقت



 

 ای توجه او رفتارهای به که بود دیگری فکری در اما زانیار

 به کرد می سعی و زده جوانه دلش در امیدی سوی ،کور نکرد

 انقدر سرانجام و شد می بیشتر و بیشتر اما ندهد محل ان

 ...کرد سرایت هم مغزش به که کشید شعله

 

 ...بیا دقیقه یه اراسته-

 

 همراهشان که سربازی تا دو با را سعید و رفتند حیاط به هم با

 ...گذاشتند تنها بودند اورده

 

 ...اراسته نمیاد در جور هم با چیزایی یه-

 

 رنج همکار به هم باز خواست نمی اما بود موافق هم اراسته

 ...بدهد امید اش کشیده



 

 موافقم-

 

 و رفت می پایین و باال را مسیری و شنید نمی انگار اما زانیار

 ...زد می حرف اراسته با ظاهر به و خودش با

 

 که بشه؟گیرم همراهش ادم این که بده اجازه ایدا باید چرا-

 نبرده؟در خودش با رو ایدا ؟چرا کرده تهدید ازاد با رو ایدا

 ماهیه سه ی بچه ازاد نه بوده مهم براش ایدا اول ی وهله

 نمیخونه هم با حرفهاش بگذره ایدا از تونسته نمی اون...من

 تاکید قتل ی شیوه یک روی یکبار حتی اظهاراتش توی...

 تیکه تیکه اونو... اونو بار یه کرده خفه رو بچه بار یه... نکرده

 اراسته نمیدونم.... مچی عروسک اون طرفی از... کرده

 برگردیم بهتره... بودم نشده گیج اینقدر زندگیم توی هیچوقت

 . اداره

 



 می ماشین سمت به افتاده های شانه با که دید را او اراسته

 هم بار کرد،این صبر طلب او برای خدا از دلش در و رود

 ...کنند پیدا را بچه ان بودند نتوانسته

 

 � 

 

 هشت_بیست_دویست#

 

  

 

 همکارانش های دوربین برای بیخود لبخند صبح از انقدر ایدا

 طرف دو از دهانش که است االن که کرد می حس که بود زده

 را عکسش بیخبری خدا از کدام نمیدانست...بخورد جر

 الود خواب چشم و بیمارستانش فاخر لباسهای با که درحالی

 از و بود کرده پخش مجازی فضای در رفت می توالت سمت به



 خوب در سعی نحوی هر به که همکارانی عظیم خیل بعد به ان

 سمت به داشتند اجتماعی فضای در تصویرشان دادن جلوه

 و ویرانش ی قیافه با بود مجبور او و بودند شده سرازیر او اتاق

 لبخند هایشان دوربین لنز به گوش تا گوش اش سوخته دل

 از بعد...است خوب حالش هم خیلی که کند وانمود و بزند

 به انگار که زن وارد تازه بازیگرهای از دیگر یکی از اینکه

 ...انداخت نیروانا به نگاهی گرفت عکسی بود امده عروسی

 

 ان و کند داغ خواهرش که است االن که دانست می نیروانا

 عذر مودبانه کرد سعی دهد نشان همه به را خوشش روی

 عیادت برای هم مصنوعی مژه گذاشتن از حتی که را دختر

 و بود خداییش از انگار که دختر. بخواهد بود نکرده دریغ بیمار

 ایدا و کرد کم را شرش زود بود شده تمام ایدا با هم کارش

 و کرد می بسته و باز را دهانش...ماند تنها ای لحظه برای

 که لبش دور های ماهیچه درد از کمی تا اورد می در شکلک

 و ریز تحویل راست و چپ که بود مصنوعی های لبخند حاصل

 ...شود کاسته بود داده درشت



 

 اتاق این در از پاشو دیگه یکی خداست به خدام من یعنی-

 ... میشکونم پاشو قلم... تو بذاره

 

 اش خرخره تا را پتو ایدا و زدند را اتاقش در لحظه همان

 ... رسید گوشش به اشنایی صدای. بست را چشمانش و کشید

 

 خوشگلمون؟ مریض این کجاس اهای-

 

 :غرید پتو زیر از ایدا

 

 مرده-

 



 تکان نیروانا برای سری و کرد بلندی ی خنده تک سیامک

 اتاق از را سرش و برداشت چشمش از را افتابیش داد،عینک

 کنار صندلی روی... کند دک را بادیگاردهایش که کرد بیرون

 ...بکشد کنار صورتش از را پتو کرد سعی و نشست ایدا تخت

 

 ...خوشگلتو روی اون ببینه عمو بذار-

 

 برقرار دو ان بین سخت کشمکشی و کرد می مقاومت ایدا اما

 ...رفت بیرون اتاق از و چرخاند کاسه در را چشمش بود،نیروانا

 

 ...تو هستی زوری خر چه مریض یه برای-

 

 افتاده صورتش روی که مویی تار و داد کنار را پتو حرص با ایدا

 ...کرد فوت کناری به را بود

 



 قراره بیخودت ی قیافه کنار من ی پاکیزه و تمیز ی چهره-

 کنه؟ رجوع و رفع رو گندت کدوم

 

 هنوز که ایدا چشمان به و زد تلخی ی خنده تک سیامک

 کمی فقط اگر.شد خیره داشتند را دلش کردن رو و زیر توانایی

 این متحمل هم ایدا شد می مشخص دلش با تکلیفش زودتر

 .... شد نمی رنج و درد همه

 

 افتادی؟ روز این به تو که میکرده چیکار شوهرت اون پس-

 

 نادیده را سیاوش ی تیکه و انداخت باال ابروی ایدا

 تیکه زانیار به و ببیند را او بود محال بود گرفت،کارش

 ...نندازد

 

 ... ندارم حوصله بکن و شرت بگیر و عکست بیا-



 

 موبایلش گوشی زنگ صدای که بدهد جوابی خواست سیامک

 ذهنش در خواب ان زد خشکش جا در ایدا.پیچید اتاق در

 الالیی کرد می فکر که اهنگی و ازاد و سرما و شد،برف زنده

 میچرخید ذهنش در وار اکو گوشی زنگ ،ملودی نبود و باشد

 کمی و زد چنگ را ملحفه. شنید می را کلماتش تک تک ،حاال

 ،می شد منتظر و انداخت در دم به لرزانی نگاه جمع خودش در

 می حاال...کند نگاه سیامک به و برگرداند را سرش ترسید

 با... خواندند می اش بچه برای اهنگی چه روز ان که دانست

 سیامک سمت به و کرد رها را ملحفه اش بچه یاداوری

 ...برگشت

 

 ی چهره به بود شده تمام مخاطبش با صحبتش که سیامک

 ...کرد نگاه ایدا ی پریده رنگ

 

 �� 



 

 نه_بیست_دویست#

 

 

 

 

 ی چهره به بود شده تمام مخاطبش با صحبتش که سیامک

 ...کرد نگاه ایدا ی پریده رنگ

 

 پریده؟ رنگت اینقدر ایدا؟چرا شده چیزی-

 

 تمام نداشت،ترس را چشمانش به کردن نگاه جرات ایدا

 همیشگی شجاع ایدای ان از دیگر و بود گرفته فرا را وجودش

 اینقدر هم روانی نامرد آن با مواجه در حتی...نبود خبری

 بگیری قرار ناشناس شخصی ی حمله مورد بود،اینکه نترسیده



 که بود خیانتی اینها ی همه از تر ترسناک اما بود معقوله یه

 را او ،همیشه بود شده مرتکب زندگیش و او حق در سیامک

 بعد روزگار حکایت ترین تلخ و اورد می حساب به دوست یک

 از کرد می حس که بود خنجری همین فرزندش نبود از

 را ان کردن باز توانایی و بود شده قفل فکش.... خورده سیامک

 و کرد احساس اش شقیقه در عمیقی دید،درد نمی خودش در

 سیاهی و شد می نزدیک او به که تاریکی همراه که سیامکی

 را هایش مردمک به نور رسیدن جلوی ای پرده همانند که

 های صدای توانست می...شدند بسته که هایی پلک و گرفت

 نداشت را چشمانش کردن باز توانایی اما بشنود را اطرافش

 مبادا تا بود چسبیده را دهانش محکم نامرئی دستی انگار

 ... شود خارج اش حنجره از صدایی

 

 ...خواهری شدی چی بده مرگم خدا وا عه-

 



 امد و رفت در حال و گذشته میان لحظه هر اما کرد می سعی

 صداهای گاهی و دید می مهمانی یک از ای صحنه ،گاهی بود

 می دلش...انداختند می راه به کنسرت سرش در اطرافش

 می را نامش مدام که خواهرش دهان روی را دستش خواست

 با شدن مواجه و چشمانش کردن باز به ای عالقه بگیرد خواند

 ...نداشت نما دوست شدت به دشمن

 

 چت اخه... من جون...کن باز رو چشمات لطفا خواهری ایدا-

 جونم؟ به دردت یهو شد

 

 

 

 سی_دویست#

 

  



 

 

 :گذشته

 

 که شالی و انداخت اش اندامی مشکی بلند پیراهن به نگاهی

 که گردنش های سفیدی تا بود انداخته گردنش دور فرمالیته

 جلب بود کرده ایجاد لباسش مشکی رنگ با اشکاری تضاد

 بود شده گرد کمی که شکمش به نکند،نگاهی توجه

 اصال اش ماهه شش کودک وزن که گفت می انداخت،دکترش

 در که بارداری زنان به شباهتی هیچ هم او خود نیست نرمال

 نداشت شدند می زیباتر و کردند می باز رنگ حاملگی دوران

 تا خورد نمی غذا قصد از او که بود کرده لج او با هم ،زانیار

 که ایدایی البته و دارد نگه پایین فیلم در بازی برای را وزنش

 شنیدن بدون که وقتی نداشت او توجیه در سعی دیگر

 برایش و کرد می مجازات دلدادگی دادگاه در را او دفاعیاتش

 ان از او که بگوید؟انگار توانست می دیگرچه برید می حکم



 زیر اب اینکه جای به حاملگی در که بود زنانی از دسته

 همین تا بود شده نحیف و الغر شود زیباتر و برود پوستش

 چیزی به میلی اساسا و بود راه به تهوعش حالت هم دیروز

 ی عمه درد به هم انها خوردن که تنقالتی جز به البته نداشت

 انداخت سرش پشت به اینه در نگاهی...خورد می اش نداشته

 می را او انتظار اش مشکی شلوار و کت در اماده و حاضر زانیار

 بود قرار بود برپا میانشان بسی اتش...بکند دل اینه از تا کشید

 در را ایدا که کارگردانی اولین سوری چهارشنبه مهمانی به

 ایدا البته بروند بود کرده تبدیل سوپراستار یک به سینما

 خواهد می دلش اگر که بود خواسته زانیار از تفاوت بی خیلی

 خودش پس از تواند می هم تنها او بماند اش خاله و مادر پیش

 گرفته را جوابش زانیار جانب از ای غره چشم با که بیاید بر

 ...بود

 

 خیابون االن بیفتی راه شدی؟نمیخوای خیره اینجوری چی به-

 حامله که بندازم یادت باید دفعه هر که توام میشه شلوغ ها

 ...ای



 

 به را اش اشاره انگشت بخورد تکان جایش از اینکه بدون

 بزند،زانیار لبخندی کرد سعی و داد تکان اینجا بیا معنای

 عین در و بود عصبانی ایدا دست از شد قفل فکش ای لحظه

 ایدا باز ترسید می بدهد گیر او به زیاد توانست نمی حال

 و بود شیشه بارش. نباید که کند کاری و بیاورد در بازی دیوانه

 نفس...برسد اش بچه نه او به نه اسیبی که نبود راضی زانیار

 همسرش از که هایی دلخوری تمام کرد سعی و کشید عمیقی

 نمایان اش چهره در چیزی و بدهد قورت را داشت

 باریکش همچنان دورکمر دست و گرفت قرار ایدا پشت.نباشد

 ان در و بود کوچک شدت به که گردش شکم لمس با انداخت

 مشت دیگرش دست نبود معلوم ان از چیزی هم مشکی لباس

 پیدا چیزی بود ایدا دید در که صورتش میمیک در اما شد

 ...نشد

 



 حس دارم؟چرا دوست بگی هوا بی بار یه حاال تا نشده چرا-

 ادم خیلی باید هات دارم دوست شنیدن برای باید که میکنم

 نمیشم؟ خوب ادم اون میکنم سعی هرچی باشم؟چرا خوبی

 

 💋 

 

 یک_سی_دویست#

 

  

 

 کرد فرو مخصوصش عطر از بود پر که زانیار گردن در را سرش

 ...گرفت او هوای از عمیقی دم و

 



 هم را دیگرش دستش و شد خیره اینه در عکسشان به زانیار

 به ایدا جان که بود رفته یادش چطور کرد حلقه ایدا کمر دور

 است؟ بسته او توجهات

 

 افتاده دور روستای اون به برداری فیلم برای وقتی میدونی-

 به اینکه ؟مثل رفتم کش رو لباسهات از تا چند بودم رفته

 ... دارم ویار عطرت

 

 و اینه در تصویرشان به سرخوردگی با و کرد ریزی ی خنده

 خودش که بود متنفر. شد خیره همسرش رنگ طالیی چشمان

 توجه شوهرش از که ایدایی این از بدهد توضیح کسی برای را

 دور از را مسکوت زانیار ،دست بود متنفر کرد می گدایی

 حرص با میزد چنگ را کیفش که حالی در و کرد باز شکمش

 ...غرید

 

 ...بلدی که چیزیه همه سکوت هم باز و سکوت-



 

 ناراحتی از زانیار تا ،نماند ایدا از خالی ی اینه قاب و ماند زانیار

 اینکه امده سرش بالیی چه ایدا نبود در اینکه از بگوید هایش

 جویده را مغزش تمام موریانه مثل اش بچه و ایدا برای نگرانی

 بود رفته شده نفرین روستای ان به که روزی بیست ،اینکه

 ایدا با ارتباط برقراری برای راهی هیچ و بود هوا در زندگیش

 یه روز دو هر شود،اینکه اش حامله زن حال جویای که نداشت

 جان شاهد و برگردد و برود را طوالنی مسیر ان بود مجبور بار

 را اش بچه و او ایدا...باشد سرد هوای ان در ایدا های کندن

 دستی... گزید نمی هم ککش و کرد می سینما قربانی داشت

 ...شد روانه ایدا دنبال به و کشید موهایش میان

 

 اجیل اجیل سینما اهالی بود شلوغ سال هر مثل انشب مهمانی

 از و بودند جمع شکوهی اقای ویالیی و بزرگ ی خانه در

 دست ایدا... شد می گم بارش با شتر معروف قول به شلوغی

 کرد می احوالپرسی شناخت می که کسانی با و گرفت را زانیار



 سال دو تقریبا از بعد زانیار و گرفت می نادیده را بقیه نصف و

 و بود شده اشنا سینما اهالی مخصوص اخالق به ایدا با اشنایی

 شد نمی کالم هم کسی با زیاد و داد می تکان سر معموال

 کمی است دوست کی و دشمن ایدا با کی اینکه تشخیص

 را ایدا شوهر همه که بود شده باعث شاید همین و بود مشکل

 و زد لبخندی شکوهی به ایدا... ببینند داده قورت عصا فردی

 . کرد زمزمه زانیار گوش دم

 

 متوجه کن بغلش خودت ،سریع کنه بغلم بخواد این ممکنه-

 ...نمیشه
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 :غرید اش شده کلید دندانهای بین از و داد باال ابرویی زانیار

 

 ... ی مرتیکه کنارت نمیبینه گندگی این به منو مگه-

 

 این زانیار از انداخت زانیار به نگاهی و گرفت گاز را زبانش ایدا

 حوصله بی و داد تکان هوا در دستی بودند بعید حرفها قسم

 ...داد پاسخ

 

 ببینه؟ ایدا بزن ؟لبخند ان مدلی این اینا-

 

 گردنش و سر دور شال به و انداخت ایدا به چپی نگاهی زانیار

 ی حوصله چندان هم ،ایدا زد اشاره بود رفته عقب کمی که

 دیگر... کشید جلو را شالش دیگرش دست با و نداشت کلکل



 زانیار و اسماعیلی با ان در که فیلمی از بدتر االنش ی قیافه

 ...نبود که بود شده همکار

 

 زد می حدس ایدا که شد همان دقیقا و رسیدن شکوهی به

 هل شکوهی بغل در را زانیار تقریبا و ماند عقب گام یک ایدا

 عطر از اینکه مثل داشت دیدن زانیار مشمئز ی ،قیافه داد

 ...بود شده مستقیض بس شکوهی وجود

 

  اقای بگید ؛شما بودم ،دلتنگت من زیبای ایدای به-

 

 :گفت تاخیر با که نداشت یاد به را زانیار اسم انگار کرد مکثی

 

 داره؟ رو هاش شیطونی وروجک این هنوز شوهر اقای-

 



 دوخت چشم بود شده باریکی خط که زانیار دهان به منتظر

 احدی به زنش های شیطنت از که خواست نمی زانیار ،اما

 صورت در را مشتش که داشت خاصی ی عالقه و بگوید

 ی توجه و زد لبخندی ایدا.کند خالی روبرویش مرد ی نشسته

 در او تمرکز که دانست می کرد جلب خودش به را شکوهی

 . کنی پرت را حواسش بود کافی و است مگس یک تمرکز حد

 

 سمت به ،ایدا شدند خالص شکوهی دست از اینکه از بعد

 برگشت رفت می غره چشم سمتی به سینه به دست که زانیار

 و بود زده زل ایدا به که بود سیامک...گرفت را نگاهش رد و

 ... نداشت دستش کنار غیرت کوه به هم توجهی

 

 ...بده رو جوابشون زانیار؟حداقل میکنی همچین چرا-

 

 دندان تنها که بود افتاده لج ی دنده روی انگار زانیار اما

 . کرد ای غروچه



 

 ساله ده که بک گنده این واسه زنم های شیطنت از باید چرا-

 بگم؟ ندیده خودش به رو حموم رنگ

 

 پیدا را راحله جمعیت میان در و نگرفت را ماجرا پی دیگر ایدا

 سر... کرد جا جابه را کاریش های برنامه از چندتا زمان و کرد

 جلوی که های تخمه و شیرینی از و بودند نشسته میزی

 که های میوه به توجهی و خورد می تند و تند بود دستش

 ویدیو سمت به شکوهی که کرد نمی بود کنده پوست زانیار

 حوصله بی ایدا... گرفت دستش میکروفونی و رفت پروژکتور

 ی برنامه تا شد خیره سمت ان به و زد اش چانه زیر را دستش

 شکوهی سال هر ی ساخته خود ایین طبق.ببیند را امسال

 منتخب یا بیشترشان که را فیلمهایش از یکی خاطرات

 را بودن کرده صدا سر شدت به گیشه در یا بودن منتقدین

 تا کرد می تقاضا ها بازیگر از و زد می انها به گریزی و انتخاب

 ...کنند گرم را ها مهمان سر خاطراتشان با مدتی برای



 

 خودم های عالقه مورد از ،یکی کردم انتخاب امسال که فیلم-

 سینمای به پا سیامک و ایدا اون با که باشه،فیلمی شما شاید و

 دیده بارها شما از خیلی شاید و گذاشتند ایران

 تا دو این خوب بازی و جوونی بخاطر که ای عاشقانه..باشینش

 ماندنی یاد به شاید و شد گیشه های ترین موفق از یکی

 ...بیند می رو صحنه پشت و کوتاه ی تیکه چند...ترین
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 شد پخش صحنه پشت عکس تعدادی و فیلم از های قسمت

 برای شیرینی و تلخ خاطرات یاداور تک تک که ،عکسهایی

 عکسی به غضب با که انداخت زانیار به نگاهی ایدا بودند، ایدا

 کرد می نگاه بود کوبیده تولدش کیک در ایدا سر سیامک که

 تیتراژ های اهنگ و فیلم ی ادامه به و انداخت باال ای شانه...

 به اهنگ...داد می گوش بودند شده محبوب شدت به که

 ...بود مانده معلق ای سیاهچاله میان انگار بود اشنا گوشش

 

 :حال

 

 دکتر؟ میاد هوش به داره انگار-

 

 توانست می شد دسترس در گذشته کرد می مقاومت ایدا اما

 دست ان از عنوان هیچ به نبود حاضر و کند لمس تقریبا را ان

 ...بکشد



 

 :گذشته

 

 تشریف سن روی که میخوام عزیزمون ایدای و سیامک از-

 ...بیارن

 

 از پرتقالش اب لیوان با و انداخت باال ابرویی حوصله بی ایدا

 خیز نیم جایش در که زانیار به هم توجهی و شد بلند جایش

 احوالپرسی و گرفت قرار شکوهی نکرد،کنار بود شده

 هم پیشاپیش را عید تبریک و کرد جمع با مختصری

 ...کرد تقدیمشان

 

 حاالتش این با بود،ایدا دیگری دنیای در انگار سیامک اما

 که کاه بود، کرده روی زیاده بار این انگار اما بود اشنا تقریبا

 تا بود نکرده رحمی هم کاهدان به انگار ولی نبود خودش مال



 انجایی از ایدا و شد نزدیک ایدا به کمی...بود خورده خرخره

 اما گرفت فاصله کمی بود خبر با زانیار های حساسیت از که

 ...نبود خیالش عین سیامک

 

 همیشه روال طبق را ایدا موهای مثال تا کرد دراز را دستش

 را حضار توجه کرد سعی و داد خالی جا ایدا که بریزد بهم اش

 ...کند پرت ای خاطره به

 

 و میکردم بازی که بود سینمایی فیلم اولین این یادمه-

 شب یه بود حساس خیلی امدم و رفت تایم سر هم مادرجونم

 جونم مادر میشه تموم دیر فیلمبرداری بگم بود رفته یادم من

 برده ارث به پدرش از که پری سر تفنگ و ویلچرش همون با

 ولی نداشت یا داشت مجوز ،نمیدونم صحنه سر اومد بود

 ...شکوهی اقا همین شکم بود نزدیک

 



 سمت به و انداخت شکوهی بزرگ شکم به داری خنده نگاه

 ...برگشت جمعیت

 

 درمیونی پا ،با کنه سفره رو موقع اون نبود ابعاد این در البته-

 ی عالقه خدابیامرز اومد کوتاه مادربزرگ سیامک همین و من

 ...داشت خوشگال به خاصی

 

 خوشگل عمال را سیامک ایدا اینکه از هم خندیدند همه

 امیدوار ایدا... مادربزرگش خاطرات از هم و بود کرده خطاب

 به را خوشگل ی واژه باشد شده خنک کمی زانیار دل که بود

 اما نبود خوشایند هم چندان بستن پسر یک ریش بیخ

 ...بود داده دست از را کنترلش سیامک
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 لبش از را میکروفون و کشید روسریش به دستی معذب ایدا

 :غرید و داد فاصله

 

 ...شو خفه-

 

 و داد سر ای مستانه ی خنده...بود کرده پاره افسار سیامک اما

 به زانیار که ببیند توانست می شد،ایدا نزدیک ایدا به

 سعی نرود ابرویش جمع جلوی اینکه برای اید می سمتشان

 ... گرفت را دستش مچ سیامک اما بگیرد فاصله کرد

 



 نمی هم نه؟به باشه من ی بچه بچه اون تونست می االن-

 دوست رو ما زوج ایران ی همه سوالی چه دیگه اومدیم؟این

 ...نبود سلیقه خوش این فقط داشتن

 

 رسیده سن به تقریبا زانیار و کردند معذبی ی خنده حضار

 ....بود

 

 ببخشم کردم که کاری بخاطر رو خودم تونم نمی ام لحظه یه-

... 

 

 گرفته قراره منگنه بین کرد می حس نداشت کشش دیگر ایدا

 اب حاوی ولیوان کشید بیرون سیامک دست از را دستش

 سیامک صورت روی بود شده خشک دستش میان که پرتقالی

 ...ریخت

 



 ...روانی بیا خودت به-

 

 :حال

 

 ...خواهری کن باز رو چشمات ؟ایدا ایدا-

 

 بلند تخت از کرد سعی و کرد باز را چشمانش هراسان ایدا

 به شد هول سیامک ندیدن با و چرخاند اطراف چشمی شود

 :پرسید ترس با و برگشت نیروانا سمت

 

 کجاست؟-

 

 ...بکشد دراز کرد مجبور را او گرفت را ایدا های شانه نیروانا

 



 اومدحاللزاده اونا... بیرون رفت پا تک میگی؟یه رو زانیار-

 ...اس

 

 : زد لب و دوخت چشم زانیار به ایدا

 

 باش ،زود بیار رو سیامک-

 

 در او دیدن با و بود حساس اسم این به شدت به که زانیار

 جا در بود رسیده جوش نقطه به همسرش بیمارستان راهرو

 ...زد خشکش

 

 اومدن بهوش بعد زبونت روی اسم اولین داشتم چرا؟انتظار-

 ...عزیزم میکنی سوپرایز منو همیشه... باشه زانیار

 



 از شخصا خودش باید او کرد نمی درکش هیچکس چرا

 می حاال که اش گوشی زنگ صدای چرا که پرسید می سیامک

 اش گوشی روی را بود باهم فیلمشان اولین اهنگ دانست

 در اش بچه کنار که فردی چرا اینها از تر مهم بود؟یا گذاشته

 صغیرش طفل برای را اهنگ این بود متحرک مرگ اتاقک ان

 کرد؟؟ می زمزمه
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 از شخصا خودش باید او کرد نمی درکش هیچکس چرا

 می حاال که اش گوشی زنگ صدای چرا که پرسید می سیامک

 اش گوشی روی را بوده باهم فیلمشان اولین اهنگ دانست

 ان در اش بچه کنار که فردی چرا اینها از تر مهم ؟یا گذاشته

 صغیرش طفل برای را اهنگ این بود متحرک مرگ اتاقک

 کرد؟ می زمزمه

 

 به سینه به دست که زانیاری به و گرفت گاز را لبانش نیروانا

 را این وقت زد،ایدا اشاره بود شده خیره پنجره از بیرون

 خواست می دلش فقط کند فکر انها ناراحتی به که نداشت

 با چند هم انگیز غم هرچند کند کشف زودتر را ماجرا حقیقت

 سر بالیی چه واقعا که بداند اما خوش چندان نه پایانی

 زد می پچ گوشش دم که را نیروانا صدای... امده فرزندش

 :شنید

 



 همش توام حساسه ادم این به نسبت چقدر میدونی که تو-

 خواب توی بار چند سیامک؟میدونی روی کرده گیر سوزنت

 بخدا کنم ات خفه خواست می دلم بار زدی؟هر صدا رو اسمش

 ... بمونه شبها نمیذاشتن رو زانیار بود خب

 

 دم از را نیروانا صورت و اورد باال را جانش بی دستان ایدا

 . داد هل کناری به گوشش

 

 ... ببینمش باید-

 

 خدا رضای محض و شود بلند جایش از که کرد می تقال زور به

 توهینی او به انگار که هم زانیار... رساند نمی کمکی هیچکس

 نه حیاط به بیرون از و ایستاده ای گوشه که بود کرده چیزی

 برنمی را سرش ابدا و بود خیره بیمارستان چسب دل چندان

 ...گرداند



 

 ...کمکم ،بیا برده ماتت مجسمه مثل چرا پس-

 

 را دردناکی حس و چسبیدند می بهم خشکی شدت از لبهایش

 سینه به دست نیروانا کرد،اما می تجربه زدن حرف هنگام

 ...کوبید می زمین به را پایش

 

 زوری و ضرب هر با و کوبید تخت به را جانش بی مشت کالفه

 ...بود شده جمع او به هم زانیار توجه ،حاال شد بلند بود

 

 ...کنه کمکم یکی مسلمونها نا بابا-

 

 همین بود زده حلقه اش مشکی و درشت چشمان در اشک

 نفس به که بود شده باعث تخت روی اش نیمه و نصفه نشسته



 کمی زانیار...امد می بار رقت وضعیت این از بدش بیافتاد نفس

 :غرید اش شده کلید ها دندان بین از و شد نزدیک او به

 

 اینقدر اومدی هوش به اینکه از بعد ساعت نیم اونم دیدنش-

 واجبه؟

 

 را اش انرژی همه بگوید دالیلش از که نداشت را این جان ایدا

 گرفته بیمارستان ی شده نفرین تخت ان روی از شدن بلند

 بیمارستان ی قواره بد و ابی دمپایی سمت به را پایش...بود

 گام دو یکی هنوز... گرفت تخت ی لبه به را دستش و کرد دراز

 چشمانش و چرخید سرش دور دنیا که بود برنداشته بیشتر

 کمرش دور به که زانیار قدرتمند دستهای اگر رفت سیاهی

 در که خشمی با... شد می زمین پخش حتما نبود شدند حلقه

 :گفت و نشاند تخت روی را ایدا دیگر بار بود مشهود چشمانش

 



 که بوده خبر با تو قراری بی این از اونهم ،انگار میارمش میرم-

 ... میزنه سر بیمارستان به داره روز هر شبه دو

 

 :نالید و برگرداند پنجره طرف به را رویش ایدا

 

  اب-

 

 را امد می تختش سمت به که نیروانا کفش های پاشنه صدای

 چیست بلند پاشنه قضیه که بود مانده میان این ،در شنید

 اما دارد عادت خواهرش که دانست می... بیمارستان در انهم

 خودش برای شب تا صبح از بلند پاشنه کفش با گشتن هم باز

 ...باشد هم مریض پرستار اینکه برسد چه بود کابوس که

 

 اینقدر رو بیچاره مرد اون چرا ،که نکردم درکت هیچوقت-

 جای به من که توروگرفته؟بخدا اومده کرده میدی؟گناه عذاب



 نباید من رو چیزا این... زمین توی رفتم شدم اب خجالت از تو

 مرد یه برای میدونی...  گذشته ازت سنی دیگه بگم بهت

 رو همسرش قبلی خواستگار اسم وقتی سخته چقدر

 ؟ دنبالش بره خودش پای با خودش برسه بشنوه؟چه
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 بنشیند تا کرد کمکش و کرد نزدیک ایدا دهان به را اب لیوان

 :زد می غر هنوز اما

 



 رو کیان قبلی نامزد اسم اگه من داره دوست خیلی که بخدا-

 به هم با رو بیمارستان و خودم و کیان شنیدم می دهنش از

 ...کشیدم می اتیش

 

 :گفت و زد پس را اب لیوان بود گرفته جان کمی که ایدا

 

 ...داره شعور زانیار هستی وحشی تو-

 

  کرد نزدیک ایدا دهان سمت به سیلی معنی به را دستش

 جبران من نزده جون مادر هرچی... ها دهنت تو میزنم-

 ... میکنم

 

 شد باز در که کند تولید بدی صدای دهانش با خواست می ایدا

 بدون ایدا...شدند وارد خورده گر های اخم با زانیار و سیامک و

 خم و پیچ قفل چشمانش بندازد نگاهی نیم سیامک به اینکه



 شده له غیرت قربون الهی-:نالید دلش در... بود زانیار ابروهای

 ...برم ات

 

 و امد می کرد می متر را اتاق که نیروانا های کفش صدای هنوز

 ...بود مانده در نزدیک همان که سیامکی

 

 ... بمونیم بیرون شما و من بهتره خانوم نیروانا-

 

 را نامش ایدا که رفت می در سمت به شده خم های شانه با

 :خواند

 

 ... بمونی باید بمون-

 

 بمانم بگوید که شد،انگار اش خیره ملتمس چشمان با زانیار

 خاطره با قانونیم و شرعی همسرم بش و ببینم؟خوش چه



 به را دستش و شدند مشت دستانش در ؟ملحفه خواهش

 پینگ توپ همانند سیامک چشمان... گرفت زانیار سمت

 مکثی با زاینار... بود چرخش حال در زانیار و او بین پونگ

 حضورش که همین... نگرفت را دستش اما گرفت قرار کنارش

 ...بود کافی برایش کرد می حس کنارش را

 

 که ،لیوانی نداشت ترسی دیگر کنارش در زانیار حضور با ایدا

 خیلی و برداشت دستش کنار میز از را بود خورده اب ان با

 ان باشد داشته رفتارش روی کنترلی اینکه بدون و ارادی غیر

 ی متوجه دیر کمی زانیار و گرفت نشانه سیامک سمت به را

 ...شود لیوان پرتاب مانع نتوانست و شد ایدا قصد

 

 :زد می جیغ هیستریک

 

 کردی؟ کردی؟چیکارش چیکار رو ام بچه-



 

  سیامکی بود  شده تیکه هزار سیامک پای نزدیک جایی لیوان

 بود خیره روبرویش هیستریک زن به زده وق های چشم با که

... 
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 ... کند ارام را او کمی تا انداخت ایدا کمر دور را دستش زانیار

 

  اروم... اروم هیش-

 



 بدزدی؟ منو ی بچه باید چرا-

 

 نیروانا سمت به بود شده خارج تازه بهت از انگار که سیامک

 :گفت و برگشت

 

 ... کنید خبر دکترش بهتره نیست خوب اصال حالش انگار-

 

 ...افزود تقالهایش گرفت،به اتش بدتر حرف این شنیدن با ایدا

 

 به های نفس متوجه توانست ؛می گرفت تر محکم را او زانیار

 ..شود زنش کبود صورت و افتاده شماره

 

 ... بکش نفس... میگمت بکش ؟نفس ایدا شده ببینمت؟چی-

 



 :کرد مطرح را سوالش داشت بدن در که جانی تمام با ایدا

 

 ام بچه وقتی که باشه اهنگی همون تو گوشی اهنگ باید چرا-

 می الالیی براش شنیدم؟داشتی دزدیدن رو

 کردی؟ چیکارش...خوندی؟چی

 

 شدند باز ایدا دور از دستانش و شد خشک جایش در زانیار

 این تنها و بود کرده ایست مغزش که گفت؟انگار می چه ایدا...

 را یشان خانه وقتی ایدا چرا که چرخید می ذهنش در مسئله

 همراهش سیامک کرده ترک همیشگی رفتن قصد به

 چیز یک تنها...بود نشده اوضاع وخامت ی متوجه بوده؟انگار

 ...زد می چرخ سرش در

 

 که بودی رفته کی ؟با جاده؟ایدا اون توی بود همراهت کی-

 بری؟ همیشه برای



 

 ایدا جاست؟اظهارات اش بچه که نبود مهم برایش لحظه ان

 می یانه؟تنها است درست سیامک بودن ربا ادم بر مبنی

 بود کننده مشمئز هم فکرش حتی... ایدا که بداند خواست

 :کرد تکرار دیگر بار را سوالش و زد چنگ را موهایش...

 

 کنی؟ ترک میخواستی منو این بخاطر-

 

 تحلیلی چه دیگر شدند،این نمی بازتر تعجب از  ایدا چشمان

 می ایدا و سیامک بین را لرزانش نگاه بود؟زانیار

 بود؟ کار خیانت ایدایش یعنی...چرخاند
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 کنی؟ ترک میخواستی منو این بخاطر-

 

 تحلیلی چه دیگر شدند،این نمی بازتر تعجب از ایدا چشمان

 می ایدا و سیامک بین را لرزانش نگاه بود؟زانیار

 بود؟ کار خیانت ایدایش یعنی...چرخاند

 

 هر نیروانا و کوبید،ایدا ایدا تخت کنار میز به محکم را مشتش

 ...کشیدند ای خفه جیغ دو

 

 خیانت اهل هستی که هرچی ایدا؟تو من با تو کردی چکار-

 ... بهم بگو نیستی

 



 جلوی انچه هر و میز به وار جنون را مشتش و گفت می

 در دم که سیامک به کوفت،چشمش می رسید می دستش

 اش شد،یقه ور حمله سمتش به اختیار بی و افتاد بود ایستاده

 .کرد جدا زمین از کمی را او تقریبا چسبید را

 

 ماشین؟ توی خوردی می گوهی چه-

 

 هم سیامک دستهای که بود چسبیده محکم را اش یقه انقدر

 را چشمانش جلوی خون کنند،مثال باز را حلقه نبودند قادر

 هایش پنجه فشار کمی خواست می بود،دلش همین بود گرفته

 بر غالب ی واژه تنها...ببیند را کندنش جان و کند بیشتر را

 .بود شده پایمال که غیرتی و بود خیانت ذهنش

 

 دیوونه توی میگی داری چی ببینم؟چی رو یقه کن ول-

 ... سرتون به زده معلومه ؟قشنگ



 

 فک روی مشتش و نیاورد طاقت زانیار دیگر گفت که را این

 ارام داشت خاطرخواه هم کلی که سیامک دار زاویه

 فریاد تا گرفت دهانش جلوی را دستش نیروانا.گرفت

 روی رفت می که زانیاری و بود شده زمین پخش نزند،سیامک

 ...بزند خیمه او
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 .کن کاری یه پاشو سرم به خاک ایدا وای-

 



 کش حسابی که بود ی زانیار اعصاب نگران همه از بیشتر ایدا

 بزند حدس توانست می بارید می خون چشمانش ،از بود امده

 سکته نکرده خدای ترسید می.باالست شدت به خونش فشار

 بی زدن پا و دست برای اهمیتی هم اپسیلون یک وگرنه کند

 قائل همسرش ی خورده گره های مشت زیر سیامک ثمر

 ... رساند زانیار به را خودش ارام و امد پایین تختش از...نبود

 

 .کن نگاهم لحظه یه زانیار-

 

 روی دیگری مشت و گرفت اتش بدتر ایدا دیدن با زانیار

 گوش از است االن کرد می ،حس کرد خالی سیامک صورت

 و بود شده متحمل را زیادی ،فشار بریزد بیرون خون هایش

 ..نداشت رفتارش روی کنترلی زندگیش در بار اولین برای

 من زن ماشین توی چرا شرف بی بزن حرف دِ-

 کجاس؟ ام بچه اصال...بودی؟اصال

 



 ...بود گشته باز مشاعرش و افتاده مطلب اصل یاد تازه انگار

 

 سیامک خونی دهان و فک روی دیگر بار که برد باال را مشت

 که بیاورد پایین بگریزد دستش زیر از کرد می تقال زور به که

 و کیست دانست می.شد حلقه مچش دور اشنایی سرد دست

 نمیداد تضمینی هیچ افتاد می زیبایش صورت به نگاهش اگر

 ...بیاید بیرون زنده دستش زیر از سیامک که

 

 زانی؟-

 

 او دستان ی حلقه بین از را مچش اشاره یک با توانست می

 از را تعادلش ظالمش او،زیبای که ترسید می اما بکشد بیرون

 می خودش حال به دلش.بخورد زمین و بدهد دست

 کم کم اش خورده گره مشت و زد دردناکی پوزخند...سوخت

 منزل ترک غریبه مرد یک با احمق؟زنش یا بود عاشق.شد باز

 اوی.او نبود مشخص سرنوشتش هم یشان بچه و بود کرده



 زمین اش ای شیشه عروسک نکند که بود این نگران احمق

 سری... عاشق تا بود احمق بیشتر.بردارد دیگر ترکی و بخورد

 و امد بیرون نشسته نیمه حالت از و داد تکان خودش برای

 فرو همه که محکمی شد،دیواری اوار ورودی در جلوی جایی

 فرو بالخره راحتی همین به دانستند می محال را ریختنش

 تکان سیامک سمت به را سرش و بست را چشمانش...ریخت

 ...داد
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 رو؟ ات دلخسته عاشق کنی تیمارش نمیری چرا-

 



 بیاندازد نظری مالین و خونین سیامک به کرد نمی رغبت ایدا

 را حسش بی پاهای زور برساند؟به کمکی بخواهد که برسد چه

 را مردش باید.کشاند بود ریخته فرو زانیارش که سمتی به

 ... استوار و محکم همانقدر ساخت می نو از دوباره

 

 بخاطر که گردنش کنار تیک توانست نشست،می کنارش

 می دقت کمی با حتی ببیند زد می اش شده له غرور و غیرت

 به کاغذی دستمال با نیروانا.بشمارد را زدنش نبض توانست

 او به نگاهی حتی خواست نمی رفت،دلش می سیامک سمت

 .بیاندازد بود شده عوض کمی صورتش دکوراسیون احتماال که

 

 بود داده تکیه پاهایش به که زانیار ساعد روی را سرش

 دستش ی مردانه زبری به را نرمش ی گونه کمی و گذاشت

 ...کرد زدن حرف به شروع کشید،ارام

 



 بدون اومده مادرت سر من بخاطر بال اون که بهم گفتن وقتی-

 بهم که وقتی مثال ،یا کردم قبول کنم شک حرفاتون به اینکه

 چرا و چون شی،بدون جدا زانیار از خواستی می تو گفتن

 می رو خودم چون نبودم هم دلیلش دنبال حتی پذیرفتم

 اس ساخته ازم کارها این میدونم...ام دیوونه چقدر که شناسم

 زانیار چشمان سوزان افتاب تیغ به را نگاهش و گرفت نفسی...

 هم چقدر هر دانست می.داد بودند شده زوم او روی حاال که

 اسیب فکر حتی که است ممکن محال باشد عصبی زانیار

 نگاه این از بنابراین شود رد هم مغزش از او به رساندن

 به را موضوع که بود عصبانی خودش از. نداشت ترس عصبانی

 گیج انقدر امدنش بهوش از بعد.بود نکرده مطرح بهتری شکل

 زانیار با را ماجرا این تر سریع هرچه باید کرد می فکر که بود

 قبل مثل چیز همه ماجرا شدن روشن با که... بگذارد میان در

 می زندگیشان خانه سر همه فیلمهایش پایان مثل که شود می

 غرور میان گذراندند،این می روزگار خوشی و خوبی به و رفتند

 رگه.داد ادامه و گرفت نفسی...گرفته نادیده را مردش غیرت و



 می ریش را دلش بودند ترکیده زانیار چشم در که خونی های

 ...کردند

 

 حتی من. زانیار نیستم کار خیانت باشم عوضی هرچقدر اما-

 ،هیچ باشه نشسته بچم کنار ادم این که نیست یادم دقیق

 برای بزرگ دیوار یه ذهنم انگار نیست ذهنم توی تصویری

 ماشین تو بچه اون های گریه جز و ساخته خودش از محافطت

 عیادت واسه اینجا بود اومده وقتی.بینم نمی چیزی من

 واسه طرف اون که بود همونی اهنگش و خورد زنگ موبایلش

 من که نیست دار خنده.کنه ارومش مثال که خوند می ازاد

 زنونه؟فقط یا بود مردونه ادم اون صدای تُن نمیدونم حتی

 ... کرده باز سوراخ یه مغزم توی اهنگ ملودی
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 را سرش و انداخت نبود قفل دیگر که زانیار ی چانه به نگاهی

 به را راست و دروغ بین فرق که بود سالها زانیار.  برداشت

 امکان... گفتند نمی دروغ ایدا فهمید،چشمان می سرعت

 دیوانه ایدا.باشد کرده اشتباه ایدا باطن راجب سال سه نداشت

 برایش نداشت بود،دوست خودش حرفِ حرف ، بود ،ازاد بود

 یک دانست نمی. نبود خونش در خیانت اما کنی تعیین تکلیف

 شود،شاید اعتماد بی ایدا به اینقدر که شده باعث چه لحظه

 پای و بود بیمارستان پایش یک. خوابید می ساعتی چند باید

 باروت تا است جرقه منتظر که کرد می حس و اداره دیگرش

 که حرفی بخاطر انهم کشید ام شعله که. بکشد شعله وجودش

 اش بینی در دستمالی که سیامک به.نشد بیان درستی به

 نگاهی داشت پیشانی به اخم مضحکی طرز به و بود چپانده

 ...بزن را حرفت که داد باال ابرویی و انداخت

 



 جناب تو از مخصوصا.میکنم شکایت تون همه دست از-

 قیمتشه؟ چقدر قیافه این میدونی.سرگرد

 

 فوت طرفی به را بود ریخته اش پیشانی روی که موهایی ایدا

 :کرد زمزمه لب زیر و کرد

 

 ...ارزه نمی مفت-

 

 که بود بلند زیادی اتاق ساکت فضای برای اش زمزمه گویا اما

 در بلندش صدای و رسید بود بهانه منتظر که سیامک گوش به

 ...پیچید بخش بسا چه و اتاق

 

 میزنی تهمت من گفتی؟به چی نشنیدم کردی فکر-

 . میکنم رو ؟پوستتون

 



 به ماست ی کاسه و انداخت دامادشان به مضطربی نگاه نیروانا

 :داشت قضیه مالی ماست در سعی دست

 

 مسائل این اقایون بین بالخره سیامک اقا نشده خاصی چیز-

 . میاد پیش

 

 نمی روبرویش زوج از را نگاهش که شنید نمی انگار سیامک

 .گرفت

 

 من درد چه به تو ی مونده عقب ی بچه ببینم کن صبر اصال-

 میخوره؟

 

 :غرید و برگرداند نیروانا سمت به را سرش ایدا

 



 یکم باید بگیر تحویل بیا بگیر رو زانیار جلو برو میگی هی-

 صورتش چپ طرف راجب نظرت زانی.میخورد کتک بیشتر

 یه هم اونطرف باید. هست ناهمانگی یه میکنم چیه؟احساس

 ...بکاری بادمجون

 

 خودش روی را در و رفت اتاق سرویس سمت به کالفه نیروانا

 . نبود مناسب جنینش برای هیجانات این بود ،باردار بست

 

 عقب به نامحسوسی قدم سیامک و شد بلند جایش از زانیار

 .برداشت

 

 ایدا؟ میگه چی-

 

 سمت به قدمی و چپاند اش بینی در بیشتر را دستمال سیامک

 ...برداشت در



 

 میپرسی؟ من از توئه ی دیوانه زن-

 

 تکرار را سوالش دیگر بار شود بلند جایش از اینکه بدون ایدا

 .کرد

 

 می تو گوشی اهنگ صدای دزدیدند رو من ی بچه وقتی چرا-

 اهنگ عمد روی هم شاید یا اتفاق حسب بر که اومد؟اهنگی

 همه؟ با فیلممون اولین

 

 �� 

 

 دو_چهل_دویست#

 

  



 

 دیگر بار و کشید اش ریخته بهم موهای میان دستی سیامک.

 .اورد باال را انگشتش

 

 فیلمی بخش فضول پرستارهای اون از یکی میخواد دلم فقط-

 ...کنه پخش امروز ی قضیه از چیزی

 

 نطق شد باعث زد،همین زل او به و رفت جلوتر کمی زانیار

 ...شود کور سیامک

 

 ...بده رو سوالش جواب-

 

 سمت به سیامک پیشانی از که عرقی هم فاصله ان از ایدا

 و بود زده زل حرکاتش دید،به می را بود یافته راه اش شقیقه

 کاراکتر اخرشان که های فیلم از همیشه.بود جواب منتظر



 ماجرا ی همه که فهمید می و شد می بیدار خواب از اصلی

 شعورش به که کرد می ،حس امد می بدش نبوده بیش کابوسی

 را چشمانش خواست می دلش دل ته از االن اما شده توهین

 تنها و باشد اتاقش در فرزندش شد بیدار خواب از وقتی و ببند

 ...باشد مطبوعش چندان نه پوشک کردن عوض اش دغدغه

 

 به شما ی ،بچه دارم اهنگ اون از خوبی ی خاطره فقط من-

 برین رو ملت نصف باید که اینطوریه اگه میخوره من درد چه

 ... برن از رو اهنگ اون همه چون کنید دستگیر

 

 به کند توجهی بحث به اینکه بدون و امد بیرون اتاق از نیروانا

 داشت اصرار کیان که مصرفی یکبار رفت،ماسک کیفش سمت

 مانده بسته در اکبند و کند استفاده ان از بیمارستان فضای در

 ...رفت در سمت به و داد سیامک به را بود

 



 بگیرن ازتون عکس قیافه این با برین زودتر هرچه شما بهتره-

 از برده بویی کسی اگه و بدم اب گوشی سر میرم... میشه بد

 ...ببندم رو دهنش ماجرا

 

 :گفت و گذاشت گوشش روی را ماسک کش سیامک

 

 ...سرگرد جناب باشین خوب وکیل یه دنبال بهتره-

 

 تختش سمت به حالی بی با و چرخاند کاسه در را چشمش ایدا

 شود؟همه باز زندگیشان کور ی گره این بود قرار ،کی شد روان

 با نه شد می باز دست با نه بود کرده امتحان را راهی

 سرامیک روی صندلی های پایه شدن کشیده صدای...دندان

 ...دهد فشار گوشش به بیشتر را بالشت شد باعث

 

 ایدا-



 

 کار مغزش و خودش از هفته یک اندازه نکرد،به توجهی

 نمی خودش در را جدیدی جدال و بحث توانایی و بود کشیده

 صدقه قربان نیست قرار بود معلوم هم زانیار گفتن ایدا از دید

 روی که زانیاری و شد برداشته سرش روی از بالشت...برود اش

 ...بود شده خم سرش

 

 ... شمام با-

 

 بخاطر انداخت،چشمانش زانیار به نگاهی حوصله بی ایدا

 الود خواب زدند می سِرمش در راه به راه که هایی ارامبخش

 ...بود

 

 بچه اون کردن پیدا برای اقدامی دیگه خواهشا لطفا-

 ...میکنم پیداش خودم من...نکن



 

 چکید بالشت روی و خورد سر چشمانش از اشکی قطره

 ...زد می حرف همچنان زانیار...

 

 درگیری بس از.کنم نگاه پرونده این به دیگه جور یه باید-

 فقط اس هفته یک...بینم نمی جلومه که چیزی دارم عاطفی

 اینجاس حواسم کارم میزنم،سر ساعته یک های چرت روز در

 معلوم که روانی مردک اون اس بچه اون پی حواسم ،اینجام

 پس نم اورده کجا از رو کوفتی عروسک اون نیست

 ته تا رو شون باغچه توی...گشتم رو اش خونه تموم...نمیده

 هر سخته چقدر پدر یه برای نمیکنه درک کس هیچ... کندم

 بدن تحویلش اش بچه مرگ از مختلفی های سناریو لحظه

 ...اینکه

 

 �� 

 



 سه_چهل_دویست#

 

  

 

 سردردش شدت از کمی شاید کشید ته از را موهایش کالفه

 کوتاهش موهای میان ایدا سرد همیشه دستهای...شود کم

 دستش سرمای و داد می ماساژ را سرش کف دورانی. نشست

 سردی به ربطی هم شاید داد می کاهش را اش درونی التهاب

 هم و زد می اتشش هم که بود وجودش این و نداشت دستانش

 باعث گرما و سرما این ترسید می.اتشش روی شد می ابی

 ... بشکند هم در وجودش ی شیشه شود

 

 دستام همین ،با ایدا زدم بیل خودم رو باغچه اون تموم-

 ...نبود هیچی نبود اما گشتم می کوچیکش تن دنبال

 



 بست،فرقی را چشمانش و گذاشت تخت ی لبه را سرش

 سیاه دنیایش صورت هر در بسته یا باشد باز چشمانش نداشت

 ...بود

 

 شده خشک ،گردنش پرید خواب از اش گوشی زنگ صدای با

 باری سه دو رویش از ابعادش تمام با تریلی کرد می حس و بود

 سردرد ان از خبری و بود خوابیده روز چند از بعد اما شده رد

 روی را بود افتاده گردنش روی که ایدا دست. نبود وحشتناک

 نمی. رفت بیرون تلفن دادن جواب برای و گذاشت شکمش

 بود خواب همان که همسرش روزهای این ارامش تنها خواست

 .بگیرد او از را

 

 ... کنم پیدا رو بچش ندارم که عرضه-

 



 خدا خدا ،فقط کرد برقرار را ،تماس بود یشان خانه ی شماره

 یکی این تحمل باشد نیافتاده مادرش برای اتفاقی که کرد می

 ...نداشت را

 

 مادر سالم-

 

 ...کرد شکر خدارا و کشید عمیقی نفس

 

 ؟...الحمدا خوبید مادر سالم-

 

 بود کی دختره اون روزیه چند یه شدم مزاحمت. مادر خوبم-

 ایدا؟ قبلی مدیر...

 

 . بود خودش فقط ایدا داد،مدیر اش بینی به چینی زانیار



 

 راحله-

 

 پیش در را صحبتش ادامه و گفت ای کشیده هان مادرش

 :گرفت

 

 عوض رو ایدا ی شماره که روزیه،میگه چند میزنه زنگ-

 رو ایدا خواب وقتیه چند داره رو خونه ی شماره فقط کردیم

 اینکه مثل اما میگم چیزی یه دفعه هر. شده نگران و میبینه

 بگم؟ بهش چی. نمیکنه باور

 

 ...گرفت ضرب بیمارستان سرد سرامیک روی پایش با زانیار

 

 استفعا که ایدا زایمان دوستشه؟بعد ایدا نبود یادش االن تا-

 ایدا همکارهای لطف به احتماال.شوهرش شهر رفت و داد



 بهش. شده پخش جا همه بیمارستان محیط توی عکسهاش

 ...ببینش بیاد خواست. خونه میاد فردا ایدا که بگین

 

 گرفته سعید اتاق از که هایی عکس به و نشست صندلی روی

 به دیگر زاویه از گاهی و کرد می زوم شد،گاهی خیره بود

 تا شد می خیره بود مرد ان اتاق در که همسرش های عکس

 معبد همانند درست اتاق...شود دستگیرش چیزی شاید

 چند به عموما ایدا های عکس...روانپریش ادم یک مبعد...بود

 شده گرفته دور راه از که هایی عکس شدند می تقسیم دسته

 و مجالت از که هایی بود،عکس سعید خود کار احتماال و بود

 که بودند ها عکس سوم سری این و بود برداشته مجازی فضای

 نزدیک نمایی از همه ها عکس..بودند کرده مشغول را ذهنش

 انگاری و بود کاری مشغول ایدا انها ی همه بود،در شده گرفته

 می ایدا ی قیافه از...گیرند می عکس او از که نبود متوجه

 گرفته ازدواجشان از بعد ها عکس که بزند حدس توانست

 خانه حیاط یا اشپزخانه مانند هایی مکان در هم ان بود شده

 را بود؟سرش ناراضی دو ان ازدواج از همه از بیشتر کی...یشان



 دو ان کند،اصال شک هم او به خواست نمی داد تکان محکم

 بدل و رد عکس بخواهند که بودند دیده را همدیگر چطور

 ...کشید صورتش به دستی و افتاد مظلومش ی چهره کنند؟یاد

 

 شک هم خودم ی سایه به شدین باعث که کنه لعنتتون خدا-

 ...کنم

 

 

 

 چهار_چهل_دویست#

 

 

 

 



 لب روی پهنی لبخند که روبرویش مرد به نگاهی اینکه بدون

 همان داشت که سرنخی پرسید،تنها را سوالش بیاندازد داشت

 می بست بن به دیگر بار ،یا دوربین پشت فرد و بود ها عکس

 :یافت می حقیقت به را راهش یا رسید

 

 داد؟ می بهت رو ها عکس این کی-

 

 دنبال دانست ،می کند نگاه او به نشد باعث هم سعید بلند نچ

 تایید بر مهری سعید که نکشید طولی اوست نظر جلب

 .بزند افکارش

 

 ...سرگرد جناب ببین منو-

 

 از خوبی گرفت،حس باال را سرش و شد تسلیم بالخره زانیار

 می دلش او دیدن از بعد گرفت،هربار نمی نگاهش حالت



 این از امان و بود مجبور اما بریزد اسید چشمانش در خواست

 !اجبارها

 

 ...بده رو سوالم دیدمت،جواب خب-

 

 زیر بود دستبند بدون زانیار دستور به که را دستش سعید

 فکر حال در یعنی که امد اصول ادا کمی و گذاشت اش چانه

 اینها ،یعنی انداخت دستانش به نگاهی زانیار... است کردن

 چشمش بودند؟سریع شده حلقه بیگناه ی بچه ان گردن دور

 تنها لحظه ان زد،در زل بازجویی ی ساده اتاق در به و گرفت را

 یا سوخته نیمه دستپخت و برود خانه به که بود این ارزویش

 در و ساده ارزوی...بگیرد را اش بچه اروغ و بخورد را ایدا خام

 بار و زد گره هم در را ،دستانش بود ذهنی از دور حال عین

 ...کرد مطرح را سوالش دیگر

 

 کیه؟ اینا ،عکاس کافیه بازی مسخره-



 

 روی بود برداشته سعید اتاق از که را ایدا های عکس از یکی

 را دستش و زد لبخندی ایدا عکس دیدن با سعید.گذاشت میز

 پرونده در را عکس سریع زانیار که کرد دراز ان گرفتن برای

 مردک خوشحالی باعث نه بگیرد اعتراف بود امده. گذاشت

 که سربازی به و کرد پرت میز روی را خودکارش...شود مریض

 ...کرد اشاره بود ایستاده اتاق ی گوشه

 

 اراسته... نمیدونی بخوره من درد به که هیچی همیشه مثل-

 نداشتی بدزدی من ی بچه اینکه ی عرضه تو میگه راست

 ... گرفتی نمی خودت هم رو عکسها ،حتی
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 دهد جواب روش این که کرد می خدا ،خدا برداشت را پرونده

 بیرون مرد این اشفته ذهن از بخوری درد به چیز بالخره او و

 به سرعت به سعید که بود نرفته بیرون در از ،هنوز بکشد

 :گفت و برگشت سمتش

 

 اسمش؟ بود چی عاااا... زنه یه به بابتشون میدادم پول-

 

 انتهای سمت به را راهش زانیار پشت تیره از سردی عرق

 می دلش زندگیش در اولین کرد،برای پیدا فقراتش ستون

 را زانیار توجه حاال که سعید. باشد غلط حدسش خواست

 به متفکری ژست و انداخت دیگر پای روی را ،پایش داشت

 ...گرفت خود



 

 اسمش؟ بود چی-

 

 که کرد می تحریک را کسی هر که ای ازاردهنده لحن با

 ...کرد زمزمه بریزد بهم را صورتش دکوراسیون

 

 بدونی؟ داری دوست چقدر-

 

 اطالعات نیست قرار دیگر بعد به اینجا از که دانست می زانیار

 هم باز که کرد می باز را اتاق در شود نصیبش بخوری درد به

 بازی کلمات با که داشت زیادی ی افتاد،عالقه تکاپو به سعید

 بستر حاال و کند ثابت طریقی هر به را خودش برتری کند،که

 ...بود کرده پیدا را مناسب

 

 ...ح یکی اون هدیه مثل نه داشت ح یه اسمش-



 

 تنها و خواند را خداییش نام لب زیر و شدند سست پاهایش

 که دانست می...اورد زبان به را رسید می ذهنش به که اسمی

 اختیار در اطالعاتی خود نباید و است محض اشتباه کارش

 اما کند بازی ان با خواهد می که طور هر او که بگذارد سعید

 یک این واقعا کند عمل ای حرفه شرایط این در توانست نمی

 به بیماری عین در سعید...بود خارج هایش توانایی از قلم

 ...بود باهوش شدت

 

 حدیث؟-

 

 ای مستانه ی قهقهه و پوشاند را سعید صورت پهنی لبخند

 ...سرداد

 

 ...اسمشو اومد ببین،یادم اشو قیافه-



 

 ...کرد ادا شمرده شمرده را کلمات تک تک

 

  ا_د_ی-آ-

 

 و کوبید رانش به را مشتش و کرد ای غروچه دندان زانیار

 داد می نشان مشتاق را خودش ،نباید کرد سرباز به ای اشاره

 می چه بود افتاده جانش به خوره مثل که شکی این با حاال

 به حدیث که امد نمی در جور ذهنش با جوره هیچ کرد؟اصال

 حاصل اما... باشد شده گناهی همچین مرتکب مظلومی ان

 را ادمی شود نمی هیچوقت که بود این سالهایش این ی تجربه

 ...شناخت یا کرد قضاوت ظاهرش از

 

 چیزی هیچکدام و نشسته مادرشوهرش روبروی سالن در ایدا

 حدیث و زانیار ی خاله کردند می پر بقیه را گفتند،سکوت نمی



 او اگر بود ممنون قلب صمیم از انها از او بودند امده دیدنش به

 تقریبا که دختری صورت در هم تف که بود حدیث جای

 مالقاتش به برسد چه انداخت نمی بود دزدیده را نامزدش

 به ای لحظه...بود ندزدیده را زانیار هم انچنان که البته...برود

 نمی زانیار زندگی وارد او اگر..شد خیره حدیث زیبای صورت

 با داشتند تنشی بدون و ارام زندگی هم با دو ان احتماال شد

 می وول حال وسط االن و بود ازدواج این ی ثمره که فرزندی

 ...کرد می زبانی شیرین مادربزرگش برای و خورد

 

 ...نحسی اینقدر که ایدا بهت تف ای-
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 :پرسید و زد بخشی ارامش لبخند حدیث

 

 جون؟ ایدا گفتی چیزی-

 

 می گیرد،چطور می کجا از را ارامش همه این دانست نمی

 هیچ که انگاری باشد داشته لب به لبخند همیشه تواند

 ؟ایدا است مراد طبق بر چیز همه و ندارد زندگی در مشکلی

 داشتن نعمات از هم این ،شاید بود قرار بی همیشه او برعکس

 ...بود شده گرفته او از سالگی هشت از که نعمتی بود مادر

 

 و شنید را زنگ صدای که کند باز پاسخ برای را دهانش امد

 ایفون سمت به که شد پرت عسلی تقالی به هم حدیث حواس



 نداشت را کردنش پنهان قصد اصال که خوشحالی با و دوید می

 ...زد جیغ تقریبا

 

 ...زانیاره اقا وای-

 

 خانه سر تا سر را او دور یک گیس با که خواست می دلش ایدا

 این او مثل متشخص خانوم یک شان در خب اما بچرخاند

 .نبود ها کشی گیس گیس و حرکات

 

 ...ام عمه جون اره-

 

 می را حالش روز یه گرفت،اخر عسل از چشم ریزی خنده با

 و عسل سمت به او از را چشمش تعجب با ،حدیث گرفت

 از شدیدتری العمل عکس منتظر احتماال...چرخاند می برعکس

 عموم اذهان در خودش از خوبی ی وجهه چه بود ایدا جانب



 در اگر نبود تصورغلطی هم چندان البته که...بود گذاشته باقی

 عسل از ریز نیشگون یک احتماال بود بهتری جسمانی شرایط

 خب اما شد می خنک دلش بودکه این حداقلش گرفت، می

 ... بود کرده افت کمی و نبود قبلها مثل امادگیش

 

 جون؟ حدیث چیه-

 

 در مستقیم توانست نمی خدا ،بنده کرد ای من من حدیث

 نشدی وحشی عسل برای چرا بگوید و بزند زل ایدا چشم

 را این مرض داشت،اصال دوست را صورتش سرخی ؟ایدا

 ...کند معذب ا ر مردم که داشت

 

 ...خدا بنده خوبه چقدر چاقوم به دست من نمیدونه هنوز-

 



 اش چاقوکشی های مهارت از حدیث اینکه ،با زد هم چشمکی

 ...بزند لبخند کرد سعی و گرفت را مطلب اصل اما نداشت خبر

 

 دیده اش خاله و مادر با و کرد بلندی... یاا همیشه مثل زانیار

 می دلش. داد حدیث و عسل به کمرنگی سالم و کرد بوسی

 در ،نگاهشان بیند می را او که است بار اول چرا؟انگار لرزید

 ...بود ها عسلی این دلتنگ شدت ،به شد قفل هم

 

 اما برود باال ی طبقه به بود زنانه جمع که همیشه مثل انتظار

 همه نگاه...گرفت جای کنارش و امد او سمت به مستقیم اینبار

 زیر هم برخی و زده زل اشکارا برخی بود دو ان به تقریبا

 بزند حرفی اینکه بدون زانیار.زدند می را دیدشان زیرکی

 به چایی رنگی پر لیوانی با عسل...کشید اش گونه به دستی

 دستش جلوی را سینی خاصی اطفار ادا با و امد زانیار سمت

 را داغ چایی اگر...خوردند تکانی ناخوداگاه انگشتان.گرفت



 دستش از بود داد؟ممکن می دیه باید ریخت می صورتش روی

 ...کند ارام را خودش کمی کرد سعی...کند هم شکایت

 

 ...خشونت به نه...ایدا خشونت به نه-

 

 :گفت عسل به رو و برداشت زانیار دست جلوی از را لیوان

 

 خیلی من ولی...نداره دوست رنگ پر چایی زانیار جون عسل-

 ... نکنه درد دستتم دارم دوست

 

 زمین به را پایش هایش بچه مثل کردی نمی منع را عسل اگر

 ...کرد می خالی ایدا سر روی را لیوان و کوبید می

 

 گرفت نمی عسل از چشم و بود انداخته راه چه چه به به ایدا

 . بپرد گلویش در چایی شد باعث زانیار ی مقدمه بی سوال اما



 

 خانوم؟ حدیث طرفها این از-

 

 برایش دلش ایدا ،حقیقتا کرد جمع را خودش معذب حدیث

 برای خدا ی بنده بود؟خب سوالی چه دیگر این سوخت

 بود؟ چه کارش بدی بود امده مالقات

 

 ...کرد زمزمه ارام و کشید اش روسری به دستی حدیث

 

 زودتر باید زانیار اقا بوده من جانب از کمکاری ببخشید-

 خورده یه روزها این اما رسیدم می خانوم و شما خدمت

 ...درگیرم

 

 رفتار موشکافانه و گذاشت زانویش روی را دستش زانیار

 ،در شده مرگش چه دانست گرفت،نمی نظر زیر را حدیث



 به را خودش همیشه مجرم که بود خوانده مقاالت از بسیاری

 می موشکافی تحقیقات روند در یا رساند می جرم ی صحنه

 می تنها نبود سوالهایش پشت موثقی گواه هیچ تقریبا. کند

 اما...بیاندازد بیرون ذهنش از را باطل فکر این خواست

 شد می باعث همین و پیچیدند می گوشش در سعید حرفهای

 ...شود دقیق اش دخترخاله رفتار روی دیگر بار

 

 مساعدی حال چندان ازاد بخاطر... بخاطر که هم شما-

 ...بشم اوقات مزاحم نداشتم دوست نداشتید

 

 و گرفت را کند،دستش حس را ایدا شدن منقبض توانست می

 صدای...برنداشت حدیث از را نگاهش بدهد جوابی اینکه بدون

 . پیچید گوشش در ایدا نامحسوس ی زمزمه

 

 ...رو خدا ی بنده بردیش رو زانیار؟از میکنی همچین چرا-



 

 سمت به اینکه حین در و شد بلند جایش از معذب حدیث

 :پرسید ایدا روبه رفت می اشپزخانه

 

 نشده؟ معصوم طفل اون از خبری جون ایدا-

 

 بگوید نداشت زد،چیزی یخ قلبش همانند عینه به ایدا دستان

 خودش دستان با خودش اینکه خطایش؟از گفت؟از می چه

 که گردوی...گفت می چه کرده؟از ها گرگ ی طمعه را اش بچه

 با اما...داد قورت بدبختی زور به را بود شده ایجاد درگلویش

 ...زد خشکش جایش در زد زانیار که حرفی

 

 ؟ کنجکاوید من ی بچه مورد در چرا-

 

 🍃🍃 



 

 هفت_چهل_دویست#

 

 

 

 ؟ کنجکاوید من ی بچه مورد در چرا-

 

 به را اش اشفته نگاه و زد اش گونه به نامحسوسی چنگ ایدا

 نداشت چهره به رنگ که حدیثی هم بعد و زانیار مادر و خاله

 درگاه در که حدیثی از را چشمش که زانیار به داد،نگاهی

 از نیشگونی و انداخت گرفت نمی بود شده خشک اشپزخانه

 مبارکش روی به ابدا که گرفت سفتش شدت به بازوهای

 مهارت باید بالخره شد می کار به دست خودش باید...نیاورد

 سکوت...نه یا خورد می دردش به یکجا اش بازیگری های

 که زانیار ی خاله اینکه از قبل بود کرده پر را فضا اوری خفقان



 دست خودش بزند حرفی است کردن قهر ی اماده بود معلوم

 جیغ و گذاشت زخمش جای روی را دستش دو...شد کار به

 ....کشید بلندی

 

 ...داره درد خدا وای. مردم زانیار وای-

 

 چنگ زانیار بازوی به بود شده جمع او به همه حواس که حاال

 ...کرد فرو بازویش گوشت در را هایش ناخن عمد از و زد

 

 ببرم بگین بهش... جون مرضیه میترکه داره سرم. باال ببرم-

 ... باال

 

 ماجرا داغ پیاز کمی اینکه ،برای انداخت او به چپی نگاه زانیار

 کسی عمرا که دانست می...اورد در گریه ادای کند بیشتر را

 صورتش رو را موهایش. نیست کار در اشکی که شود متوجه



 کسی هم اگر...کشید می باال را اش بینی مدام و بود ریخته

 به چشمش اش ریخته بهم موهای پس از و کرد می کنجکاوی

 متوجه چیزی بود کرده جمع را آن بس از افتاد می صورتش

 ...شد نمی

 

 درد به عروسش سوز جگر های ناله از که خانم مرضیه دل

 :توپید پسرش به و نیاورد طاقت دیگر بود امده

 

 ،اینجا باال ببرش پاشو رو روزش و حال نمیبینی مادر زانیار-

 ...اومده فشار بهش نشسته زیاد

 

 دستش انداخت،ایدا ایدا زانوی زیر را دستش و شد خم زانیار

 از ای ساده ببخشید با ،زانیار کرد حلقه گردنش دور سریع را

 .کرد زمزمه ایدا گوش دم و گرفت فاصله جمع

 



 بازیگریت های مهارت تمرین برای رو خوبی وقت اصال-

 ... نکردی انتخاب

 

 و داد تکیه زانیار ی شانه به را کرد،سرش جمع را لبهایش ایدا

 عیب ی کار محکم از کار ،بالخره داد سر بلندتری ی ناله

 در دم را او زانیار رسیدند که خودشان ی خانه به...نمیکرد

 ... گذاشت زمین

 

 ...دیگه تو بردیم می خب عه-

 

 

 

 هشت_چهل_دویست#

 

  



 

 فشار ایدا پیشانی به را انگشتش و انداخت باال ابروی زانیار

 ...داد

 

 سواری؟ نگذره بد-

 

 تکیه ان به سینه به دست ایدا بستند سرشان پشت که را در

 بود منظم بسیار که همیشه برخالف که دید می را ،زانیار داد

 حمام در پشت و گوله هم جورابهایش و مبل روی را کتش

 .انداخت

 

 خدا؟ بنده اون به کردی همچین چرا-

 

 های دکمه و کشید اش اشفته موهای به دستی زانیار

 وجناتش در درماندگی و کالفه کرد،انقدر باز را پیراهنش



 او به را خودش و نیاورد نحمل دیگر ایدا که بود مشخص

 ...رساند

 

 هر به میشم تموم دارم میکنم احساس...ام خسته ایدا-

 کنم پیدا بچه اون از خبر یه حداقل تا میزنم چنگ ریسمانی

 شدم مشکوک همه به. بسته بن میشه عایدم که چیزی تنها

 کنه بازی ذهنم با چطور بلده خوب روانی ی مرتیکه اون

 . ایدا دیگه نمیکشم...

 

 شانه روی را دستش و گرفت قرار همسرش سر پشت ارام ایدا

 توانست ،می گذاشت بودند گاه تکیه همیشه برایش که هایی

 ارام... کند حس را کشید می دوش به که فشارهایی و استرس

 است مدتی دانست می که گردنی رگ روی را انگشتانش

 ...داد فشار اورد نمی خودش روی به اما گرفته

 



 اینکه جای به همیشه... دوشت روی بودم بار یه همیشه-

 هم رو کارهام و منو سنگینی بودی مجبور باشم همراهت

 ... کنی تحمل

 

 ...شد حرکتش مانع و نشست دستش روی زانیار پهن دست

 

 بشین حالت؟بیا این با انداختی راه دادگاه خودت برای االن-

 ساختی چی ذهنت توی خودت از تو... بدی ماساژم نمیخوام

 تو. لطفا کن ؟بس خودتی ی محاکمه حال در مدام ایدا؟چرا

 نمیخوام... بودی من انتخاب هستی که هرچه و بودی که هرچه

 ... بشنوم خزعبالت این از دیگه

 

 شد ولو زانیار کنار مبل روی و زد کناری به را موهایش ایدا

 ...کرد زمزمه حوصله بی و گذاشت زانیار زانوی روی را ،پایش

 



 مثال کردی مریضه؟محبت یه با برخورد طرز این االن-

 محبت ترین خشن عنوان به کنند ثبتش باید گینس بهم؟توی

 ...تاریخ

 

 

 

 نه_چهل_دویست#

 

  

 

 رنگ بی همیشه برخالف که ایدا های ناخن به نگاهی زانیار

 ناخن تر دقیق تا و اورد باالتر کمی را دستش انداخت، بودند

 ... بگذارند نظر از را رنگش بی و کشیده های

 

 نزدی؟ الک چرا-



 

 گفت،داشت متعجبی هان نشده بینی پیش سوال این از ایدا

 ...شد می زانیار نگران کم کم

 

 نزدی؟ الک چرا پس میگم-

 

 بزرگ دستهای میان از را دستش و کرد جمع را پایش ایدا

 روی و کشید بیرون بودند سرد همیشه برخالف که زانیار

 ...گذاشت اش پیشانی

 

 .زانی میکنی نگرانم داری...که نداری تبم-

 

 گذاشت پایش روی را سرش و زد پس را ایدا دست زانیار

 رفت فرو جذاب های جوگندمی ان میان ناخوداگاه ایدا ،دست

 ...گرفت بازیشان به و



 ...انگار شدم موفق بالخره-

 

 ها صحنه این دیدن و بود شده جمع خودش در ای بچه مثل

 درست ببیند مقتدر همیشه را زانیار داشت عادت که ایدا برای

 ...بود چشمانش در تیغی فتن فرور مثل

 

 زانی؟ شدی موفق چی توی-

 

 میان ایدا دستان حرکت از بود،انگار بسته را چشمانش

 ..باشد شده نصیبش نسبی ارامش موهایش

 

 ایدای اون دیگه بگیرم،اینکه ازت رو زندگیت رنگ اینکه-

 نقش زندگیم روح بی و سفید دیوار به و اومد که رنگی رنگی

 ...نیستی زد

 



 بود مانده حرکت بی که ایدا دستان روی وار نوازش را دستش

 کاشت لرزیدند می حاال که دستانش روی ی بوسه گل و کشید

. 

 

 ...شکستم رو پروازت پر که...ایدام متاسفم-

 

 اش چانه روی و خورد لیز ایدا چشمان از درشتی اشک قطره

 کرده تباهش که بود کسی گفت؟ایدا می چه مرد این. غلتید

 چیزی دیگر را مادرش و ،فرزند را ،ارزوهایش را بود،زندگیش

 این جوانمردی بگذارد؟مقابل باقی نکرده خراب که بود مانده

 حتی کرد می فکر او به اول ،همیشه بود شرمنده همیشه مرد

 باز بود روزگار های سردرگمی و شلوغی از پر ذهنش که االن

 ...داد نمی قرار اولویت را خودش هم

 

 بلند هقش هق صدای تا گرفت دهانش جلوی را دستش

 بگیرد زانیار از را مدت کوتاه ارامش این نداشت نشود،دوست



 شده ناکامیشان باعث غلطش های انتخاب با خودش او...

 . بود غلط ازهمه بیشتر زانیارش برای او...بود

 

 

 

 پنجاه_دویست#

 

  

 

 زیر را بالشتی و کشید بیرون زانیار سر زیر از ارام را پایش

 دوست درد اما بود رفته خواب پاهایش کرد، جاساز گردنش

 پایین ها پله از و انداخت او روی نازکی پتوی...بود داشتنیی

 بعد را صفحاتش و بود دستش البومی تنها مادرشوهرش...رفت

 جا لبانش روی هم تلخندی و زد می ورق مکث ای لحظه از

 دیگر بار و شد خیره جانش بی پاهای به... بود کرده خوش



 و تنهایی برای دلش... فرستاد خودش فتوح پر روح به لعنتی

 را گلویش و کاشت لبانش روی لبخندی.سوخت اش کسی بی

 ...کرد صاف بلند

 

 . کرده خلوت خودش با کی ببین به به-

 

 حلقه نحیفش های شانه دور را دستش و گرفت جا کنارش

 ...کرد

 

 مادرجون؟...مرضی میبیند چی-

 

 خیره شیطانی لبخند با که ایدا سمت به سرعت به مرضیه سر

 مغرورش عروس بود؟ایدا شنیده برگشت؟درست بود شده اش

 بود؟ کرده خطاب مادر را او ایران سینمای ی ،ستاره

 



 ها طالیی همین با دارین گیرایی نگاه چه ماشاهلل مادرجون-

 نه؟ کردین تور رو اقا حاج

 

 ایدا.گفت لب زیر... استغفرا و گرفت گاز را لبانش مرضیه

 اش خصیصه این و بود خودش بود که هرچه کرد نمی تغییری

 هر ادمهایش که دنیای در انهم کرد می تحسین حسابی را

 بود که هرچه عروسش کردند می عوض رنگ هزاران کدام

 همان حد در را او یعنی جون مرضیه گفت می اگر. بود خودش

 از لفظ ان هم باز مادر گفت می هم اگر و دید می مادرشوهر

 بازیگر اینکه با نبود پنهان پشتش ای دسیسه و امد می دلش

 و خواست نمی او از ،چیزی نبود بلد را روزگار بازی اما بود

 ...دید می مادرش جایگاه هم را او صرفا

 

 دیده پدرش ی حجره تو منو حاجی... جان دختر چیه تور-

 ...بود

 



 بی که جوانی از سفیدی و سیاه عکسهای و کرد باز را البوم

 ...داد نشانش را نبود زانیار به شباهت

 

 چقدر خدا بنده...خدابیامرز میمونه زانی مثل درست وای-

 زن بگه خوابتون تو نمیاد...شدم عروسش من عذابه تو االن

 خیلی... من نکردم براش هم خیرات نگرفتی؟یه رو جلوش چرا

 ...مادرجون داری نخوری بدرد عروس

 

 انگشتر به که اش استخوانی دستان و زد لبخندی مرضیه

 ...گذاشت ایدا ی گونه روی را بود شده مزین عقیقی

 

 ...مادرجان بدردنخوری واقعا اره-

 

 

 



 یک_پنجاه_دویست#

 

  

 

 اغوشش در بیشتر را خانوم مرضیه و کرد بلندی ی خنده ایدا

 شده خیره شدند می رنگی کم کم که ها عکس به هم با چالند،

 در غرق هرکدام و دیدند نمی و دیدند می را ها عکس و بودند

 ... بودند خودشان خاطرات

 

 بچگی اون از ،نگاه موشولو کوشولو الهی ، زانیاره که این عه-

 اخم هم خواب تو... توروخدا رو اخمش ، بوده جدی چقدر هم

 ... بوده ناراحت چی از نیست معلوم کرده

 

 عکس برای ذوق حال در که ایدا از کمی را سرش مرضیه

 ...داد فاصله بود شوهرش بچگی



 

 اون... بوده ماهش سه اینجا...دختر تو میزنی جیغ چقدر-

 کرد می قهر دادم می شیر بهش دیر تا داشت غرور هم موقع

 ...نمیخورد دیگه

 

 با حاال ایدا...گرفت را چشمانش نم و کشید عکس روی دستی

 های عکس از یکی...کرد می نگاه عکسها به بیشتری اشتیاق

 و بود مشخص زانیار کمر...کرد جلب را اش توجه زانیار بچگی

 می کجی دهن مخاطب به کبودی از پهنی ردهای ان روی

 شوهرش مادر سمت به و کشید بلندی هین...کرد

 ...کرد اشاره عکس به و زد لبخندی مرضیه...برگشت

 

 کردن می همه که کردی رو فکری همون توام که میبینم-

 می دکتر زیاد زمان اون مغولی ی نشونه میگن بهش...اونموقع

 مورد رو بچه ما که کردند می فکر کمترشون نصف و بردیمش

 زنگ خواستن می هم بار چندین و دادیم قرار ازار و اذیت



 محو هم ردها این شد یکسالش وقتی کم کم اما... پلیس بزنن

 ...شدن

 

 عکسهای از تا چند تا گرفت اجازه مرضیه از و گفت اهانی ایدا

 انها دیدن با توانست می...ببرد باال کند جدا البوم از را زانیار

 مراقبت عکسها از که داد قول... حداقل کند تجسم را ازادش

 عسل که بود نرسیده ها پله انتهای به ،هنوز رفت باال به و کند

 ...خواند را نامش گوشخراشش صدای با

 

 ...تلفن ایدا-

 

 پایین ها پله از دیگر بار و کرد ای غروچه دندان ایدا

 شخص دانست نمی اما است دست به تلفن که بود رفت،دیده

 ... اوست با مکالمه خواهان خط پشت

 



 ی دختره باال برم ها پله این از من میگذاشت باید حتما-

 ... حراف

 

 :گفت محکمی ی بله و برداشت حرص با را گوشی

 

 ...نگرانی از مردم که من خودتی؟وای ایدا-

 

 را قتلش ی نقشه و عسل کل به و زد مهری پر لبخند ایدا

 ...شد بیخیال

 

 ی ستاره به سر یه نیای معرفت ؟بی راحله تویی-

 ...ها بزنی زندگیت اسمون دوستداشتنی

 

 ...کرد بارش ای خودشیفته و کرد حلقی ته ی خنده راحله



 

 خاصیتت بی شوهر اون بگو زمانی یه ،فقط دیدنت میام فردا-

 ...نباشن فضولت مادرشوهر و

 

 چه دیگر بود؟این خاصیت بی ،زانیار رفت هم در ایدا های اخم

 حاال تا او کرد؟مگر می اش خانواده بار که بود هایی توهین

 بود؟ زده اش خانواده راجب بدی حرف

 

 بازی زنک خاله این از دست ،هنوز راحله بزن حرف درست-

 اس اداره که هم زانیار. منتظرم ناهار برای ؟فردا برنداشتی ها

 ...منتظرتم. میدیم سفارش پیتزا...

 

 . کرد ای خنده راحله

 



 تو گفتم بذاری؟می بار خورشتی پلو یه نیستی بلد هنوز تو-

 فقط باید تو...کردی می انکار نشدی زاده متاهلی زندگی برای

 کنج نه باشه بازیت روی ها توجه همه و باشی صحنه سر

 ... اشپزخونه

 

 می فکر که ای مکالمه به منتظرمی گفتن با و زد تلخندی ایدا

 راحله اینکه بخاطر داد،صرفا خاتمه باشد خوشایندتر کرد

 تا اگرچه دهد سفارش برایش خواست می داشت دوست پیتزا

 مرغ با پلو زرشک اما داشت فاصله زیاد شدن خانه کدبانوی

 از را بد افکار تا داد تکان را سرش...نداشت کاری دیگر که

 دیدنش به خواست می رفیقش ترین نزدیک.کند دور خودش

 خوبی حس نکردنی باور طرز به اما بود می خوشحال باید بیاید

 ...نداشت
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 زندگی در بار اولین برای که کاملی ی صبحانه میز روبروی

 چیز همه شد، خیره بود چیده همسرش برای مشترکشان

 می منتقل او به را بدی حس تکامل عین در میز بود تکمیل

 اخر ی صبحانه این البته که آخر شام مثل حسی کرد

 زمانی هنرمند ی دسته و دار این گفت می همیشه نیروانا...بود

 نرمالی روال انچنان که سابق روال به دیگر و زد می سرشان به

 ابی به بود زده سرش به هم او شاید. گشتند نمی باز نبود هم

 عجیبی تمایل او بود جایش سر چیز شد،همه خیره اسمان

 میز روی را شکرپاش جای کمی...بزند بهم را نظم که داشت

 که نشد برطرف حس ان هم کرد،باز کج را ان و داد تغییر



 درگاه به ریخته بهم موهای و خواب چشمانی با زانیار...نشد

 ...بود خیره میز به و بود داده تکیه اشپزخانه

 

 بیام میخوای...چیدم میز واست واقعا نیستی خواب بشین بیا-

 اصال؟ بگیرم نیشگونت

 

 روبرویش و کشید موهایش میان دستی زانیار

 میز روی راست و گرفت ایدا دست از را شکرپاش.نشست

 ...گذاشت

 

 شدی؟ پا زود اینقدر چرا-

 

 از چرا که دانست می بود،حاال شکرپاش به خیره ایدا نگاه اما

 میز روی وسایل از کدام بود،هر امده ستوه به نظم همه این

 ثابت سرجایشان هم ابرها حتی داشتند را خودشان جایگاه



 جایگاه دیگر زانیار زندگی در که بود او تنها این و بودند مانده

 این به و بگردند ازاد دنبال بود قرار کی تا...نداشت ثابتی

 چه؟باید ان از دهند؟بعد ادامه مریض کجدار بودن همخانه

 شاید که زندگی و زانیار پیش از میگشت؟باید اپارتمان دنبال

 ی نقطه تنها حکم برایش حاال اما دانست نمی را قدرش قبال

 می دست بود کرده پیدا را زندگان جهان به اش ارتباطی

 نمی سابق مثل چیز چه؟هیچ ان شد؟بعد می پیدا ازاد کشید؟

 از توانست می زانیار نه و شد می قبل ایدای او نه... شد

 در را قوری و کشید سردی اه.کند پوشی چشم اشتباهاتش

 ...گرفت دست

 

 دوست که میکنی کاری انجام به مجبور رو خودت چرا-

 برد؟ خوابت نداری؟ایدا

 

 درست در که خوشرنگی چایی و انداخت باال را سرش ایدا

 ...گذاشت زانیار جلوی را بود ماهر کردنش



 

 همسرم جلوی چایی یه من که عجیبه واست اینقدر زانی-

 داری خوبی همسر چه که کن فکر این به و بخور چایتو...بذارم

... 

 

 اش چایی و چسباند تهش و سر بی جمالت تنگ هم لبخندی

 گرفت می لقمه خود برای که حالی در زانیار...کرد شیرین را

 ... داد باال ابرویی

 

 میذاری یا بعدش میکنی من حق در ها محبت این از وقت هر-

 ...میشه بیمارستان عاقبت و میاری در بازی دیوونه یه یا میری

 

 با زانیار ،که برداشت زانیار دست جلوی از را چایی حرصی ایدا

 ...شد مانع خنده

 



 ... خودته تقصیر میبینی بیا-

 

 تک تک به جوید می را اش لقمه ارامش با که حالی در زانیار

 را این قدرت هم هنوز...شد خیره نازنینش صورت اجزای

 ...بیندازند شماره به را قلبش ضربان که داشتند

 

 بخاطر رو نداری بهش ای عالقه هیچ که کاری نمیخوام فقط-

 بدی؟ انجام من
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 بخاطر رو نداری بهش ای عالقه هیچ که کاری نمیخوام فقط-

 بدی؟ انجام من

 

 از را چشمانش هم باز ،ایدا کرد روبرویش میز به هم ای اشاره

 ...گرفت بودند زندگیش روشن ی نقطه تنها که های طالیی ان

 

 دیر تا که ،دیشبم کن استراحت برو رفتم من اینکه از بعد-

 بودی من بچگی عکسهای رفتن صدقه قربون حال در وقت

 برات جذابیتی چه بودم قورباغه شبیه که اونجایی نمیدونم...

 ...پخشن پذیرایی میز روی عکسها هنوز که داشته

 



 گفت؟می می چه خسته مرد این گرفت،به گاز را لبش ایدا

 خود که گشتم؟پسری می پسرم دنبال به عکسهایت در گفت

 کردم؟ اش اواره

 

 زانیار؟ کردم ترکت چرا-

 

 وحشتناک ی سرفه به و پرید زانیار گلوی در چایی

 کرد می سعی و زد می چنگ را گلویش که هم افتاد،هرچقدر

 چندین و شد بلند جایش از ،ایدا شد نمی باشد مسلط برخود

 ...زد زانیار پشت به محکم ی ضربه

 

 تو؟ شدی چی واه عه-

 

 زمین روی ارام را اش لقمه و انداخت ایدا به چپی نگاه زانیار

 ...گذاشت



 

 صبحی اول رو ابادم و جد هفت باید دادی دستم نون لقمه یه-

 بیاری؟ چشمم جلو

 

 همین همیشه کرد، نوازش بود زده ضربه که را جایی ارام ایدا

 ویرانی و گرفت می ،تصمیم زد می حرف فکر بدون دیگر بود

 ...اورد می بار به

 

 ...کنم عوض بذار شده سرد هم کن،چاییت فراموشش-

 

 .زد اشاره صندلی به و گرفت را دستش زانیار

 

 نمیاد؟ یادت چیزی دیگه-

 



 خاطرات انگار کرد می سعی داد،هرچقدر تکان را سرش ایدا

 و ماند می او اخر در و گریختند می چنگالش از سریعتر

 ...نداشت تمامی که سردردی

 

 نیستن قشنگی ،چیزای بیاری فشار ذهنت به دیگه نمیخواد-

 گذشته توی که تو... تو نه و من ،نه نکردیم قشنگی کارهای...

 بهش؟ دادی گیر شده چی نمیکردی زندگی ات

 

 ...انداخت باال ای شانه ایدا

 

 ...بودم نگذاشته جا گذشته توی رو ای بچه موقع اون-

 

 میز کردن جمع به شروع و بست درد با را چشمانش زانیار

 ...کرد صبحانه

 



 ...بودم کرده الخروجت ممنوع-

 

 مانع تا گرفت صندلی به را زد،دستش خشکش جایش در ایدا

 بار چند و انداخت زانیار به ناباوری نگاه...شود سقوطش

 کرده گم هم صدایش انگار اما بزند حرفی تا کرد باز را دهانش

 ...بود

 

 دستش میان را بود زده خشکش که ایدایی ی شانه زانیار

 به نگاهی...بنشیند صندلی روی کرد مجبور را او گرفت

 جای وقتی...بود زود زیادی رفتن اداره انداخت،برای ساعتش

 اشپزخانه به و شده بیدار بود کرده حس کنارش را ایدا خالی

 ...داشت مهلت ساعتی یک هنوز... بود امده

 

 اکران مجوز تازه بودی کرده بازی قبال که فیلمهایی از یکی-

 بود شده معتبری المللی بین جایزه دریافتت نامزد و بود گرفته

 کشور تا دو خواستی می و بودی بارداریت سوم ماه سه ،توی



 نه که توصیه دکترت...جشنواره اون به برسی تا بذاری جا رو

 ای دیگه هرچیزی یا هواپیما با سفر که بود داده هشدار

 بود پایین بچه وزن...داشت پا یک مرغت تو خب اما...ممنوعه

 ... زیاد هم زودرس زایمان یا سقط امکان

 

 به را خودش و بود گذاشته میز روی را سنگینش سر ایدا

 و دور زانیار صدای کم کم...بود سپرده زانیار دست های نوازش

 معلق حال و گذشته میان. سنگین پلکهایش و میشد دورتر

 می حس نداشت دوست را اش خودساخته برزخ و بود شده

 اثارش شود می متالشی هم مغزش چشمانش بازکردن با کرد

 باال بود بدبختی هر با را سرش...ریزدد می بیرون اش بینی از

 با که کرد سعی و کرد دراز زانیار طرف به را ودستش گرفت

 ...دارد عمیق خواب یک به نیاز که بفهماند او به چشمانش
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 داد،بدون قورت را قبلیش ی جمله همسرش زار حال دیدن با

 و انداخت پایش زیر را دستش باشد حرفی گفتن به نیاز اینکه

 و کشید ایدا سر به دستی...برد خواب اتاق سمت به را او

 ...کرد زمزمه

 

 ...بخوابی خوب-

 

 جان بی دستان کند ترک را خواب اتاق خواست می که همین

 ...شد گشادش هودی استین بند ایدا

 



 تورو خواد نمی گفت کار؟می سر میری...بیاد میخواد راحله-

 ...ببینه

 

 درست ایدا مچ روی را دستش و کرد ای غروچه دندان زانیار

 به شروع و گذاشت کرد می حس را حیاتش نبض که همانجایی

 مطمئن قلبش ضربان بودن منظم از وقتی... کرد شمردن

 به توجه با ها الودگی خواب این...کشید او روی را شد،پتو

 ... بود طبیعی کرد می مصرف که داروهایی

 

 هم خیلی و ندارم دیدنش به ای عالقه هم من اتفاقا-

 .نیفته بهش چشمم عمرم اخر تا که میشم خوشحال

 

 بیندازد،زانیار باال را ابرویش که نداشت را این توان حتی ایدا

 به کینه کسی از بخواهد که نبود ها انسان دسته ان از اصوال

 بزند،این موج صدایش در تنفر واضح اینقدر یا بگیرد دل

 مدت همه این که خاطراتی و داروهایش از حاصل لَختی



 تا اوردند می فشار اگاهش خود به حاال و بود کرده دنبالشان

 سوال برای را زبانش نتواند که بود شده باعث شوند رها زودتر

 و شد بیخبری تسلیم ناچار...بچرخاند دهانش در هم پرسیدن

 ...بکشد سرک خواهد می که هرکجا تا کرد رها را ذهنش

 

 :گذشته

 

 دهانش در نخود که جایی از و کشید می تیر دلش روزها این

 نادانش خواهر و کرده گله پاریس در خواهرش به خیسید نمی

 به را زانیار زده زنگ بود گرفته پیشی هم او از لقی دهن از که

 جایی دکتری به را من خواهر چرا که بود گرفته کنایه باد

 های نصحیت و زانیار های غره چشم و بود مانده ایدا و نمیبری

 هایش فیلم به ای عالقه زیاد زد می حدس که نچسبش دکتر

 کردن زیاد در اش عالقه کل عمال و ندارد بازیگر عنوان به او یا

 باید که بود گفته بس از...شده خالصه ماجرا داغ پیاز

 زانیار چشم جلوی ترسید می که باشد داشته مطلق استراحت



 به برسد چه برود اب به دست به و بخورد تکان جایش از

 ...هایش فیلم تبلیغاتی کنفرانس

 

 کجا؟-

 

 ... شد کمر به دست و برگشت ایدا

 

 نیست الزم دیگه هست هم ،مدتی اب به دست برم میخوام-

 کار تو...بدم انجام و کارهام میتونم خودم بگیرم سرپا کسی

 سرکارت؟ نمیری ؟چرا نداری زندگی

 

 باال ای شانه و زد دستش در رنگی زرد سیب به گازی زانیار

 ...انداخت

 

 هست؟ خانواده و خانه حریم از محافظت از تر مهم کاری چه-



 

 روانه دستشویی سمت به و چرخاند کاسه در را چشمانش ایدا

 این و اند کرده زنجیر را پایش و دست کرد می شد،حس

 بخاطر اول دانست می ناخوداگاهش در که هایی محدودیت

 . بود اورده تنگش به بچه بعد و اوست سالمتی حفظ

 

 سر اخر میشینه خونه تو که مردی گفت می جونم مادر-

 ...میشه گرفتار

 

 را بود کرده شروع تازگی که کودکی روانشناسی کتاب زانیار

 ...پرسید حواس بی و زد ورق

 

 چی؟ گرفتار-
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 چی؟ گرفتار-

 

 ...کشید داد همانجا از کشید می را سیفون که حالی در ایدا

 

 ...همسر نفرین-

 

 تا رفت اشپزخانه سمت به و کرد ای مردانه ای خنده زانیار

 متوقفش راه میان زنگ صدای که کند پا و دست غذایی



 زیادی ی عالقه و کیست محل بی خروس این دانست کرد،می

 باز را در االمکان حتی و دهد گوش زنگ صدای به که داشت

 را مهمان که بودند نداده یاد او به مادرش و پدر حیف اما نکند

 با کوتاهی احوالپرسی و سالم...بگذارد اش خانه در پشت

 فریز داخل را ها مرغ تا رفت اشپزخانه سمت به و کرد راحله

 ی طبقه سمت به... داد می زحمت مادرش به باید گویا بگذارد

 خانه به که هایی پرونده با را خودش سر مدتی و رفت پایین

 به کنجکاوی سر از باز ایدا اینکه ترس از. کرد گرم بود اورده

 می سابقش اتاق در پایین همان را ها پرونده نرود سراغشان

 جا خانه در را تجاوزی ی پرونده اشتباها یکبار...گذاشت

 می گریه به دید می را او بار هر ایدا هفته یک تا و بود گذاشته

 که پرسید می او از روز هر هم بعدش ی هفته یک و افتاد

 ...نه یا شد پیدا متجاوز

 

 باید که تمرکزی و شدند می پایین باال چشمش پیش ها نوشته

 با بود گذاشته جا باال ی طبقه را فکرش ،تمام نداشت را

 طبقه به را خودش چطور نفهمید ناگهانی جیغی صدای شنیدن



 امده ایدا سر بالیی ترسید می نبود دلش در ،دل رساند باال ی

 ... باشد

 

 شدی؟ چی ،ایدا ایدا-

 

 بوسه غرق را صورتش و کرد حلقه گردنش دور را دستش ایدا

 که نداشت ای عالقه کشید،هیچ عقب را خودش معذب ،زانیار

 ...باشد هایشان خصوصی شاهد راحله مثل کسی

 

 نامزد هام فیلم از یکی... خدا وای... خدا ،وای نمیشه باورت-

 هم بزنم نشون دو تیر یه میتونم وای. شده....ی جشنواره

 خودی جشنواره این توی هم ببینم رو خاله فسقلی میتونم

 ی برنده هام فیلم از یکی بود ارزوم چقدر میدونی...بدم نشون

 مکمل نقش بازیگر بهترین بخش توی میگن بشه؟ جایزه این

 ...کیه پرواز ترین سریع ببین کن چک یه...شدم نامزد هم



 

 پرواز ترین سریع جستجوی در دست به لت تب که راحله به

 را شکلشان ای استوانه خواب چراغ که ایدا به هم بعد و بود

 ...انداخت نگاهی بود رفته تخت روی و گرفته دست در

 

 ...جایزه این برازندمه چقدر ببین-

 

 اش اشفته موهای ب دستی و برد باالتر را خواب چراغ

 ژست کند اماده غرایی سخنرایی برای را خودش کشید،انگار

 ...گرفت

 

-oh God I feel so many emotions right now ,I 

cant speak but the strongest of them is 

love.what brought me here was love for 

acting.thank you for recognizing and 

acknowledging that love. 



 

 ولی کنم صحبت تونم شدم،نمی احساساتی خیلی من خدای)

 اینجا به منو که عشقی!عشقه دارم االن که حسی ترین قوی

 و شناختین رو عشق اون که ممنونم.بود بازی به عشق اورد

 .(گذاشتین ارج

 

 باز را چشمانش و زد خواب چراغ به تفی ی بوسه هم بعدش

 انداخت زد می کف ارام برایش که زانیار به نگاهی کرد،

 ...فرستاد زانیار سمت به کوتاهی ی بوسه و کرد تعظیمی...

 

 ایدا؟ کنم رزرو رو بلیط-

 

 بود شده قفل فکش که زانیار به و داد تکان هوا در دستی ایدا

 روانه سرش پشت ایدا و زد بیرون به ای اشاره...انداخت نگاهی

 ...شد



 

 زانی؟ شده چی-

 

 ...نشست صندلی روی و کرد ایدا شکم به ای اشاره زانیار

 

 نمی یادته؟ که پزشکت های نصیحت اما نیافتاده که اتفاقی-

 ها ساعت و مختلف کشور تا دو اونم شی سوار هواپیما تونی

 میفهمی؟ ایدا ساعته هفت...بشینی سرجات

 

 � 

 

🌸 

 



 را ارزویش که زرینی ی مجسمه همان با کرد می حس ایدا

 بعد و شکمش به را نگاهش کوبیدند، مالجش به محکم داشت

 ...داد برعکس و زانیار به

 

 ...میرم من-

 

 ...گرفت فاصله ایدا شود،اما نزدیک او به کمی خواست زانیار

 

 ...نیا جلو-

 

 دخترک کردن ارام قصد که بود پدری همانند زانیار لحن

 .باشد داشته را لجبازش ی ساله هشت

 



 هر خواستی که جا هر ،میتونی اومد دنیا به بچه اینکه از بعد-

 چند مگه تو. کنی بازی فیلم بری،کلی خواستی که کشوری

 عزیزم؟ هنوز سالته

 

 تمام بخواهد که داد،انگاری می تکان محکم را سرش ایدا

 از راهی کدام یک مبادا تا کند دفع را زانیار منطقی حرفهای

 که ادمی کردن قانع.کنند قانعش و بیابند مغزش به گوشش

 ایدا.بود ممکن غیر نه که سخت نداشت شدن قانع به تمایلی

 ... بفهمد خواست نمی

 

 چی میشم؟ارزوهام چی من ؟پس چی ایدا پس ،بچه، بچه-

 میشه؟

 

 تا گرفته لبش از که پیاپی گازهای اثر در را خون طعم زانیار

 می حس شود بلند باردارش همسر سر روی صدایش مبادا

 ...گفت را حرفهایش شمرده شمرده...کرد



 

 . بچه.این. بابای. گور-

 

 ...داد ادامه و گفت لب زیر.. استغفرا

 

 برات موضوع این درک هنوز چرا ایدا میشی تلف خودت-

 ذهنت...اینو بفهم بودی تو برام اخر و اول همیشه سخته؟من

 شدم من حاال تا کی از...کرده پر فمینیستی خزعبالت رو

 شدم و نمیبینی همراهت دیگه منو حاال تا کی تو؟از دشمن

 و ای ستاره فوق نه ستاره یه تو میدونم مقابلت؟من ی نقطه

 از قیمت به درخشیدنت این نمیخوام اما...درخشیدن الیق

 یه عنوان به نه رو اجازه این.بشه تموم سالمتیت دادن دست

 ...نمیدم بهت عاشق یه عنوان به بلکه مرد

 



 و دوربین های فلش رویای در و شنید نمی چیزی اما ایدا

 ...کرد زمزمه ارام... میبرد سر به دستش در طالیی ی مجسمه

 

 .زانیار میرم من-
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 ...زانیار میرم من-

 

 هنگام که نرمشی و عطوفت ان از شد،دیگر سخت زانیار نگاه

 خورد می چرخ چشمانش های طالیی ان در ایدا با زدن حرف

 باالی ای نقطه به مستاصل و شده سخت اش نبود،چانه خبری

 ...بود مانده خیره ایدا سر



 

 ... آیدا بدم انجام ندارم دوست که کاری نکن مجبورم-

 

 اتاق در را خودش و گریخت همسرش سنگین نگاه زیر از

 و اش برامده شکم بین را نگاهش حالی در راحله...انداخت

 از دیگری گاز و داد تکان سری چرخاند می نگرانش چشمان

 ...زد بود خریده خودش قصد به و ایدا نیت به که پاستیلی

 

 اقاتون؟ ندادن اجازه-

 

 زدن سرکوفت به تمایل که ادمهایی بود،از متنفر کنایه از ایدا

 شدن خفه حال در کرد می امد،حس می بدش داشتند

 کمی راحله شد باعث که انداخت راحله به تیزی نگاه...است

 ...کند جمع را خودش

 



 ...نکنا خالی من سر ناراحتی دیگه جایی از خوبه خوبه-

 

 تا و بگذارد گوشش روی را دستش خواست می دلش ایدا

 صدایی دیگر که طوری بکشد جیغ داشت را توانش که جایی

 ... نماند گلویش در

 

 راحله شو خفه-

 

 خوردن به و کشید را دهانش خیالی زیپ لودگی با راحله

 انداخت اتاق سرویس در را خودش ایدا شد، مشغول پاستیلش

 گلویش به تیغ مثل که بغضی انجایی تا و کرد باز را اب شیر و

 از دیگری ایدای کرد می احساس...کرد رها را انداخت می خط

 لجباز ایدای ان راجب همیشه ،مادرجانش اورده در سر درونش

 فرد و دارد قرار کارزاری در کرد می حس.بود داده هشدار او به

 یادش...شود برنده باید و نیست زانیار جز کسی هم مقابلش

 به طرفه یک بلیط بود شده ساله شانزده تازه وقتی امد می



 تنها بود مانده نیروانا نزد تمام ماه دو و گرفته پاریس مقصد

 به امتحاناتش از بعد که بود گفته او به مادرجانش اینکه بخاطر

 طور هر باید که بود کرده حس هم زمان ان... روند می پاریس

 و امده دنبالش به مادرجانش... بزند زمین را جانش مادر شده

 با همراه اند لبه دو شمشیرها بعضی که بود گفته او به تنها

 که بود فهمیده موقع ان روی می پایین هم خودت دشمن

 باز انگار اما ارزند نمی هم خدا لعنت به ها کامیابی بعضی

 کرد خشک حوله با و شست را صورتش... بود رفته یادش

 بود داده خودنمایی ی اجازه دیگری ایدای به بود شده سبک.

 که راحله به رو و کرد باز را در...بتازاند خواهد می که هرجور تا

 ...گفت تصمیمش از رفت می ور اش گوشی با

 

 ببند، رو چمدونم بعدش... کن اوکی رو برگشت و رفت بلیط-

 رو خوبشون یه بشه لباسم اسپانسر قبلی برند اون نمیخوام

 زیاد که کنند طراحی طوری رو لباس که بگو بهشون کن پیدا

 ... نباشه چشم توی شکمم



 

 او به توجه بی ایدا ، بود شده اش خیره باز دهانی با راحله

 را اش کننده مرطوب کرم و نشست توالتش میز ی اینه جلوی

 اول که بود نیاز درخشیدن برای.کرد پخش صورتش روی

 ...بدرخشد صورتش

 

 فرودگاه در دیگر ساعت نیم تا کرد،باید چک را وسایلش

 حتی ،زانیار بود نکرده خداحافظی زانیار از و شد می حاضر

 در کیفش از را رژلبش...دارد رفتن قصد او که دانست نمی

 ...نوشت خروجی ی اینه روی و اورد

 

 !رفتنم نه باشه من شدن برنده فریادت دلیل دارم دوست-

 

 اشپزخانه به و گرفت تر محکم را اش دستی کوچک کیف

 ...کشید سرکی



 

 ...میرم دارم من جون مرضیه-

 

 ایدا ی اماده وضع و سر به بیخبر جا همه از و متعجب مرضیه

 ...شد خیره

 

 بری؟ ایدا؟کجا نیستی مطلق استراحت مگه-

 

 ... گذاشت چشمش روی را اش افتابی عینک ایدا

 

 عینک میدن جایزه بهم دارن وقتی...بدرخشم که میرم-

 چشمتون درخششم که میترسم چون بزنید نره یادتون افتابی

 ...بزنه رو

 



 باال ای ،شانه عروسش پالهای و پرت از واج و هاج مرضیه

 خیلی ،از بود نیاورده در سر ایدا کارهای از هیچوقت...انداخت

 کارهای برای دلیل دنبال نباید که بود فهمیده ها قبلتر

 ... ربط بی همینقدر بود همین ایدا.بگردد عروسش

 

 ...همراهت به خدا برو-
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 ...همراهت به خدا برو-



 

 ...داد هم را اخر های پز و فرستاد هوایی ی بوسه ایدا

 

 هم منو پز ، داره کالس ،خیلی رو برنامه ببیند دوستاتون با-

 عصبانی روزی چند ممکنه باشید هم زانیار مراقب اها...بدین

 بجوشونه حدیث به میگفتین بود چی ها ملف علف اون از باشه

 بود؟ خوب اعصاب برا

 

 عدسش میان سنگ دیگر ای دانه و انداخت باال ابرویی مرضیه

 ...کرد جدا را

 

 ...زبون گاو گل نه علف-

 

 :گفت ای کشیده اها ایدا

 



 بای بای...میشه ریلکس بدین بهش همون از اهان-

 

 به خواست ،نمی داد تکیه پشتی به را سرش و شد اژانس سوار

 بود قرار که کامیابی این داشت عجیبی کند،حس فکر چیزی

 نکرده مسرورش هم انچنان اورد دست به دیگر لحظاتی تا

 دید می درخانه را خالیش جای که وقتی زانیار ی چهره...بود

 داد تکان طرفین به را سرش. شد مچاله دلش و کرد تصور

 ...دیگر اورد می در دلش از یکجوری بالخره

 

 کرد سعی و گذاشت کفشی جای روی همیشه مثل را کیفش

 خوبی حال ایدا که بود داده اخطار او به بزند،مادرش لبخند

 اما نداشت او با جنگی سر هم ،او بکند را مراعاتش و ندارد

 رسما که نکشید طول چندی ،که دانست نمی را ایدا خب

 ...شد متوجه

 

 متنفرم ازت-



 

 توانست می زانیار و شده قرمز زیاد ی گریه از صورتش و سر

 ...ببیند را بدنش لرزش

 

 .دارم دوست منم عزیزم سالم-

 

 هم خیلی و بود مادرجانش یادگار گویا که تزیینی بشقاب ایدا

 نکرده خدایی یا بردارد خش مبادا که داشت تعصب رویش

 به و برداشت را کند استفاده ان از دستی پیش عنوان به کسی

 خالی جا در طوالنی ید زانیار خداروشکر کرد، پرتاب او سمت

 ...داشت دادن

 

 همه اون با راد ایدا کشیدم؟من خجالت چقدر میدونی-

 غرورم. کردی پول یک سکه همه جلوی رو بولدورم اولدورم

 میفهمی؟ کردی له راحت خیلی رو ،شخصیتم



 

 . شد می قضیه ی متوجه داشت رفت،تازه جلوتر کمی زانیار

 

 ...ام همینجوری میشنوم نزن داد اروم-

 

 به گرفت،تا اوج بیشتر هقش هق و شد گلویش چنگ دستش

 .بود ندیده اینگونه را ایدا حال

 

 ممنوع گفتن بهم وقتی شدم حالی چه من میدونی اصال-

 الخروجم؟چرا؟چرا؟

 

 دانست می شناخت می را ایدا زانیار ؛ زد فریاد را اخر چرای

 روش هزار نیست،به بیا پایین شیطان ی شده لعنت خر از که

 تنها داشت پا یک مرغش اما کند منصرف را او بود کرده سعی

 دست توانست نمی. بود همین بود مانده رویش پیش که راهی



 به را خودش همسرش که باشد این شاهد و بگذارد دست رو

 ...بیندازد خطر

 

 ...لعنتی مهمه برام جونت اینکه برای-
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 ...لعنتی مهمه برام جونت اینکه برای-

 



 سر به خواهد می ایدا که هرچقدر داد اجازه و نشست کنارش

 اغوشش در جان بی و سرد ایدا اخر بکوبد،در اش سینه و

 التهاب از کمی شاید کرد می نوازش را موهایش ارام...افتاد

 داده جان بغلش در ایدا همانجا انگار اما بکاهد اش درونی

 ...بود

 

 ... کنم پرواز میذاری گفتی بهم-

 

 کرده را سعیش تمام فشرد، هم روی را چشمانش محکم زانیار

 را مقدسات تمام دلش ،در نرسد لحظه این و اینجا به که بود

 ...اما شود منصرف اش جمله دادن ادامه از ایدا که خورد قسم

 

 ... شکستی رو بالم خودت امروز-

 



 مراسم و چپیده اتاقش در که دید می را ایدا بعد به روز ان از

 عنوان به که ای راحله با مدام یا کرد می دنبال زنده بصورت را

 که غذایی. است ارتباط در بود رفته مراسم به ایدا ی نماینده

 بی برای را خودش و گذاشت سینی روی را بود پخته مادرش

 در زد می حدس و نبود اتاقش در...کرد اماده جدیدی محلی

 حتما که بود اصراری چه دانست نمی.باشد بهداشتی سرویس

 ...باشد ارتباط در راحله با هم انجا

 

 نمیکنی؟ ول رو کوفتی مراسم این هم دستشویی تو-

 

 ...نشد قطع هم ای لحظه برای حتی راحله با صحبتش صدای

 

 در به منتظر خودش و گذاشت تخت روی را غذا حاوی سینی

 در سمت به شد باعث ایدا جیغ صدای که بود زده زل سرویس

 ...ببرد هجوم سرویس



 

 شده؟ چی ایدا-

 

 بود،زیر شده دوال تقریبا و گرفته شکمش روی را دستش ایدا

 کرد،مادرش حمل تخت نزدیک تا را او تقریبا و گرفت را بغلش

 که را ایدا. گشت ایدا پانچوی دنبال به خودش و زد صدا را

 ایدا که بزند دور را ماشین خواست خواباند عقب صندلی روی

 ...زد چنگ را استینش

 

 ...شد چی بدونم باید-ب... بیار رو گوشیم-گ-

 

 از را دوید،گوشی خانه سمت به و گفت... استغفرا لب زیر زانیار

 بود،در راحله ی شماره میخورد زنگ هم باز زد، چنگ زمین

 و گرفت گوشش دم را گوشی رفت می پایین که حینی همان

 ...کرد شروع و نداد مهلت راحله که بگوید الو خواست



 

 استفاده گوشی داد بهت گیر شوهرت اون شد؟باز چی-

 اعالم رو برنده دیگه لحظه چند تا میشه باورت ایدا نکنی؟وای

 بودی اینا توام االن میداد اجازه قلدرت شوهر اون اگر...میکنن

 خوش داره چقدر نمیدونی اخه...خونه برات دلم بخدا.

 برای سال اینهمه عِ عِ... میمونه رویا مثل ایدا...میگذره

 دور از یکی بخوری رو تئاتر و صحنه خاک بکنی جون بازیگری

 هنرت واسه ارزشی هیچ که کنه؟واقعا الخروجت ممنوع بیاد

 دیده کردن کلفتی اشپزخونه تو فقط رو بودن زن. نیست قائل

 نذاشته؟ شوهرش بگم؟بگم چی باال رفتم تو جای حاال...

 

 و فشرد دستش در را بود،گوشی رسیده ماشین به دیگر زانیار

 ...گرفت ایدا طرف به

 

 نه؟ یا اخر بردی ببین بیا-

 



 پس را زانیار دست و چکید ایدا چشمان از اشکی قطره

 ...دیگر بداند خواست نمی...زد

 

 :حال

 

 در کرد می حس ، پرید خواب از ممتدی های زنگ صدای با

 و کشاند در دم تا را خودش زور انداختند،به راه پارتی سرش

 که ای راحله و پیچید اش بینی زیر اشنایی بوی...کرد باز را در

 دورش نداشتند جان دستانش...فشرد می اغوشش در محکم

 خواستند؟ نمی یا شوند حلقه
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 خوشرنگش شرابی رنگ به و گذاشت راحله جلوی را چایی

 انجام نحو بهترین به توانست می را کار یک شد،حداقل خیره

 دیگری جای حواسش ،ایدا بود گویی پر حال در راحله...دهد

 ...بود

 

 کرد بیکار کار از منو که وقتی نیست،از زانیار که خوب چقدر-

 به موفق که سعادتی خوش چه و ندیدمش نشین، خونه رو تو و

 میکنی؟ تحملش چطور تو نمیدونم من. نشدم دیدار

 

 :پرسید و انداخت باال ابرویی ایدا

 

 همدیگر دیگه وقت اون کرد؟از اخراج تورو واقعا زانیار یعنی-

 ندیدیم؟ رو



 

 شکالت و کشید اش کرده مش تازه موهای به دستی راحله

 در کرد باز را بود زدن چشمک حال در مدام که شکلی قلبی

 ...گذاشت دهانش

 

 از وقتی بود برخورده بهم حسابی که منم ندیدمت دیگه نه-

 این شنیدم وقتی...شهرستان رفتم مستقیم اومدم پاریس

 ریسک واقعا دیگه اما نمیشد باورم اول افتاده واست اتفاق

 و خریدم جون به رو عالی جناب اخالق خوش شوهر دیدن

 قطع هم رو ارتباطیمون های راه ی همه کال...دیدنت اومدم

 .کرد

 

 ...کرد جمع سینه در را وپایش کرد نچی نچ ایدا

 

 ...دونستم نمی و دارم هیوالیی شوهر چه-



 

 چایی همان گرفت تصمیم و شد ایدا کالم طنز ی متوجه راحله

 چانه زیر را دستش ایدا.نگیرد را جمله ی ادامه و بنوشد را اش

 می وقت دیر اینقدر چرا.شد خیره ساعت به زد اش

 بودند؟ سنگین برایش ها ثانیه اینقدر گذشت؟چرا

 

 برداشت گام یشان خانه سمت به و انداخت در را کلید زانیار

 مجبور همین بخاطر و کرده فراموش را مدارک سری ،یک

 راحله که نداشت ای عالقه هیچ بازگردد خانه به که بود شده

 متوجه کند صدا را ایدا خواست تا و ایستاد در پشت ببیند را

 ...شد بینشان مکالمه ی

 

 ایدا-

 



 فالگوش نداشت بود،دوست تشخیص قابل برایش راحله صدای

 جانب از صدایی...بودند شده میخ پاهایش انگار اما بایستاد

 که بیاندازد قفل در را کلید خواست نگران ،کمی امد نمی ایدا

 از را اش گوشی اسوده و شنید را ایدا ضعیف ی بله صدای

 ...بزند زنگ خانه تلفن به تا کشید بیرون جیبش

 

 میاری؟ در ادا داری یا نمیاد یادت هیچی واقعا تو-

 

 بعد انهم بود سوالی مدل چه پرید،این باال زانیار ابروهای

 پایین را گوشی و کرد تر تیز را گوشش وقت؟کمی اینهمه

 .گرفت

 

 نه که گفتم بار هر منم پرسیدی حاال تا صبح از بار ده تقریبا-

 گرفتی؟ الزایمر...

 



 هایی انسان بشنود،مانند چیزی خواست نمی دیگر زانیار

 پرونده ان به عمال دیگر.گرفت پیش را برگشت راه شده مسخ

 کرد،سوار می امتحان را مهمی ی فرضیه باید.نداشت احتیاج

 فرمان روی را سرش ای لحظه برای و شد ماشینش

 بود؟چطور نرسیده ذهنش به ای فرضیه چنین چطور.گذاشت

 فرمان روی بار چند را بود؟سرش گرفته نادیده را احتمال این

 .فشرد گاز روی را پایش و کوبید

 

 � 

 

 شصت_دویست#

 

  

 



 سیستمش پشت بود، برپا اداره در همیشگی ی همهمه

 ازاد داشت را اش منشی نقش که سربازی دست با و نشست

 دار، سابقه زن خالفکاران از عکس چندین پرینت از بعد... کرد

 اخر در و گذاشت هم کنار را اخرش ی فرضیه و حدیث عکس

 از داد نظامی سالم و شد اتاق وارد حسن...زد صدا را حسن

 روی بود امده دوستش همسر سر به او نظر زیر بال ان که وقتی

 ...نداشت را کند نگاه زانیار چشمان در که این

 

 منتهی.نهایه بازجویی ،این کنید بازجویی ی اماده رو سعید-

 میخوام. ام بازجویی روند شاهد دوربین از داخل نمیام من

 هر یا سرگردونش ،نگاه کشیدنش نفس ،طرز حرکاتش تمام

 به رو باشه روحیش حالت تغییر ی نشونه که کوچیکی حرکت

 جوابی اون نیست قرار که میدونم.بگیری نظر تحت دقت

 زبون اما بده جوابی زبونش با نیست قرار حداقل.بده بهمون

 .نمیگه دروغ هیچوقت ادمها بدن

 



 که بود داد،معلوم می گوش زانیار حرفهای به دقت با حسن

 دوستش پیش اینبار ،باید رسیده مهمی ی نتیجه به رفیقش

 را ها عکس زانیار. شد می سربلند خودش وجدان پیش نه که

 کوچکی ی پنجره سمت به و بلند جایش از و گذاشت میز روی

 .شد خیره شد می ختم اداره کوچک حیاط به

 

 و میشه عصبی میکنی نفوذ ذهنش به داری وقتی معموال-

 به. منه جواب نقطه اون.میده دست از رو حرکاتش کنترل

 .کن دقت میبینه نقطه اون بعد و قبل که عکسی

 

 چشمش حوصله بی و انداخت رستوران ی منو به نگاهی ایدا

 و امدند می کش برایش ها چرخاند،ثانیه غذاها نام روی را

 به را منو...شود تمام زودتر هرچه امروز خواست می دلش

 بودنش حال و حس بی به توجه با که کرد پرت راحله سمت

 ...امد فرود پذیرایی میز روی

 



 خندق اون توی بریزم میخوای چی ببین کن انتخاب بیا-

 بالت؟

 

 از و گذاشت میز روی را شکمش روی ی میوه ظرف راحله

 به چشمش گشت می منو دنبال که ،همانطور برخواست جایش

 ...افتاد زانیار نوزادی عکس

 

 ...آزاده ایدا،اینکه وای-

 

 گشاد بودند بسته نیمه که ایدا چشمان آزاد اسم شنیدن با

 عکس به نگاهی و برگشت راحله سمت شدند،به

 مغولی های نشانه که بود زانیار کمر عکس همان...انداخت

 انداخت؟زانیار راحله به گیجی نگاه...کرد می خودنمایی رویش

 بود؟ خبر است؟چه آزاد گفت می را

 



 زانیاره بچگی اینکه-

 

 💋 

 

 یک_شصت_دویست#

 

  

 

 ...زانیاره بچگی اینکه-

 

 به را منو و انداخت پذیرایی میز روی دیگر بار را عکس راحله

 بین میان در یک حواسش و بود گرسنه گرفت،حسابی دست

 ...چرخید می منو غذاهای

 



 ها نشونه این از اونم ،اخه آزاده بچگی عکس کردم فکر اها-

 ...داره

 

 تمام کرد می ،حس شده لَخت بدنش که کرد می حس ایدا

 بدنش در عجیبی افتاده،سرمای کار از اش پنجگانه حواس

 ذهنش در گریخته و جسته هایی صحنه و کرد می حس

 اما بود لعنتی ی جاده همان در دیگر بار انگار.شدند می تداعی

 را نشسته سرش پشت که شخصی توانست می اینبار

 نشسته فرزندش کوچک ی سینه روی که پهنی ببیند،دستان

 در اش بچه شدن ارام برای مثال که تفاوتی بی الالیی و بود

 تشخیص را صدا جنس توانست می حاال...بود پیچیده فضا

 .دهد

 

 ...میخورم رو پیتزا همین-

 



 ایدا صورت روی سرد اب سطل که بود،انگاری خودش خوده

 شده خیره جنبید می که راحله دهان به حرکت ریختند،بی

 که داشت را هایی ادم حس...بشنود صدایی اینکه ،بدون بود

 ی یقه و برخیزد جایش از توانست نمی.فلجند اند فهمیده تازه

 که بپرسد...بزند فریاد صورتش در را سوالهایش و بچسبد را او

 من فرزند مادرزادی های نشانه ترین خصوصی از کجا از تو

 ای؟چطور نداشته من با دیداری گویی می که حالی در باخبری

 که حالی در نکردم مالقات پاریس سفر از بعد را تو گویی می

 بودی؟ کرده اشغال را من ماشین عقب صندلی کثافتت خود
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 دو_شصت_دویست#

 



  

 

 باال است،نفسش شدن بسته حال در چشمانش کرد می حس

 های زدن پا و بودند،دست شده حس بی پاهایش و امد نمی

 ازادش اما نبود خوبی بود،مادر گرفته جان چشمش پیش ازاد

 اش خانه سفید سقف به را ،نگاهش خواست می را او

 نباید کند،راحله کنترل را قلبش ضربان توانست انداخت،نمی

 ...گرفت پاهایش از نیشگونی! ،نباید شد می متوجه چیزی

 

 ...نیست ،وقتش ایدا نیست وقتش االن-

 

 ای شانه و انداخت ایدا ی پریده رنگ ی چهره به نگاهی راحله

 چیزی ایدا که بود شده مطمئن که ،حاال انداخت باال تفاوت بی

 زندگیش به تری اسوده خیال با توانست می ندارد یاد به

 ...بپردازد



 

 ...میخوام هم چیلی ی کرده سرخ زمینی سیب اها-

 

 هم روی را هایش دندان بیشتر کمی اگر کرد می حس ایدا

 اشتباه اینقدر کارش کجای شود، می جا جابه فکش دهد فشار

 وبانی باعث که کسی برای بود کرده مجبورش زمانه که بود

 سفارش هم کرده سرخ زمینی سیب خونسرد بود مشکالتش

 دهد؟

 

 زد راحله به گشادی لبخند که بود تنش در جاده سرمای هنوز

 تا برخواست جایش از کرد می تصورش که احمقی مثل و

 دیگر میخورد درد به جایی باید اش بازیگری...بدهد سفارش

 اش ستاره افرینی نقش ترین طبیعی شاهد بود قرار نه؟راحله

 ...باشد

 



 نداری؟ ای دیگه امر... راحله شکمت اون به بخوره کارد-

 

 فشار و کند حلقه گردنش دور دستش خواست می دلش

 پاکش ی فرشته ان ،حق نه که را زانیار و خودش حق دهد،که

 انگشتانش...بگیرد را میزد زجه خطاکارش مادر برای که را

 زیر و زد چنگ را خانه سیم بی تلفن...نبودند حس بی حاال

 با...گذاشت دستش جلوی را منو راحله ی موشکافانه نگاه

 می درستی فکر باید بود بریده را امانش که سردردی وجود

 نمی را چطورش... داد می خبر زانیار به جوری یک باید کرد

 اگر و نداشت همراهی تلفن بود کرده تصادف وقتی ،از دانست

 خبر ازادش سرنوشت از هیچوقت شاید افتاد می گیر راحله

 که ای شده خراب هر به تا کرد می رها را او باید...شد نمی دار

 ...کرد می پیدا فرزندش از نخی سر شاید برود خواست می

 

 به لطفا چیلی زمینی سیب با مخصوص ی پیتزا تا دو اقا-

 ...اشتراک



 

 غمبادش تمام خواست می راند،دلش گوشش پشت را موهایش

 شنید نمی قبل مثل را صدایش دیگر...بیاورد باال راحله روی را

 چنگ کوچکش ازاد پتوی که دید می را دستش انگار ،دوباره

 ...کند می زمزمه گوشش نزدیک جای و زده

 

 ...پایین میکنم پرتش در از یا وایمیستی همینجا یا-

 

 به باید برخواست،شاید جایش از ترس با و داد تکان را سرش

 راه خروجی در سمت به...گفت می مادرشوهرش

 کار اخر زیادش مهربانی که گفت می راست مادرجانش...افتاد

 که باشد احمق اینقدر توانست می چطور.میدهد دستش

 در به هنوز...نبیند را بود رویش پیش دقیق اینقدر که واقعیتی

 در دیگر بار راحله مشکوک صدای که بود نرسیده خروجی

 :پیچید خانه فضای

 



 کجا؟-

 

 را مسیرش بیاورد بوجود ژستش در تغییری اینکه بدون ایدا

 هم انقدر انگار...داد تغییر خروجی راهروی سرویس سمت به

 بود شده مشکوک راحله که بود نکرده بازی را نقشش خوب

 کسی به نه و شود خارج اش خانه از توانست می نه که حاال

 میکرد؟ غلطی چه باید بزند زنگ

 

 ...اب به دست برم خانوم؟میخوام اجازه-

 

 برسد،اره کارش به که کرد اشاره و خندید لحنش به راحله

 و زشتی این تا رساند می سرویس به را خودش حتما باید

 ...بیاورد باال را بود روبرو ان با که کثافتی
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 سه_شصت_دویست#

 

 

 

 

 چند و چندین را روبرویش مرد سر خواست می دلش حسن

 می را لبش کنج کرده النه لبخند که بار بکوبد،هر میز روی بار

 داشت امکان...افتاد می ایدا نجات در خودش کردن دیر یا دید

 سالم جان سرش به شده وارد ی ضربه از دوستش همسر که

 ضربه با رابطه در که درخشانی ی سابقه با مخصوصا نبرد در به

 ...داشت سرش به وارده های

 

 ببند رو نیشت-

 



 همه تقریبا که طوری به گشود را لبهایش بیشتر سعید

 از شد نمی را مجرمین که راستی بود،به نمایان دندانهایش

 نانوایی صف در عادی روز در را او ،اگر کرد قضاوت قیافه روی

 گفت می خود با و داد می تحویلش هم لبخندی شاید دید می

 نانوایی دم نزده افتاب که پذیری مسئولیت پسر چه

 و جرم چقدر.ببرد خانه اهالی برای داغ نان تا منتظرست

 اطالع بی ظاهر به و معصوم لبخندهای همین پشت جنایت

 را انها و اورد در پاکت از را ها عکس...داند خدا بود پنهان

 ...کرد دسته

 

 نگاه رو کجا ها میخوام جواب من ببینمت، کن دقت خوب-

 میکنی؟

 

 ی خانه مثل برایش که بازجویی اتاق در از را نگاهش سعید

 ...داد حسن به و گرفت بود شده دوم

 



 می رو راد خانوم عکسای بهت کدومشون ها خانوم این بین-

 فروخت؟

 

 چشمی زیر نگاه دیگر بار و کشید گردنش پس به دستی سعید

 زمزمه کالفه و گرفت دندانش بین را انداخت،ناخونش در به

 ...کرد

 

 میاد؟ کی پس-

 

 که نبود زانیار مثل ،او گرفت ضرب پاهایش با کالفه حسن

 تک تک و کند روانشناسانه انالیز را مجرمی دقت به بتواند

 !تحلیل را حرکاتش

 

 ...کن نگاه عکسها به نزن حرف-

 



 را سرش و داد می تکان تکان صندلیش در را خودش اما سعید

 در دید می را زانیار حتما ،باید بود گرفته سقف به رو عمدا

 می ان با مقابله به حتما باید که بود ساخته غولی او از ذهنش

 ...بود نشده شکستش به موفق هم هنوز گویا پرداخت

 

 پَ؟ کجاس پلیسه اقا-

 

 میز روی را دستش و کرد بلندی ی غروچه دندان حسن

 ...کوبید

 

 ...نداریم وقت کن ،نگاه پلیسم منم-

 

 

 

 چهار_شصت_دویست#



 

  

 

 اش ولوچه لب و داد می تاب را خودش ها بچه همانند سعید

 حسن از غیر به کسی معصومش ی چهره بود بود،ممکن اویزان

 روی ان حسن اما برانگیزد را ترحمش حس و بزند گول را

 بیچاره زن که وحشی خوی ان. بود دیده هم را زشتش و سیاه

 . گزید نمی هم ککش و کشید می سرد اسفالت در گیس با

 

 ...میخوام رو زانی من نه-

 

 دوستش همسر صدای مثل که کرد نازک کمی را صدایش

 رفیقش ی شده کوتاه اسم به چقدر خودش شود،اینکه

 زانیار زندگی تمام که کسی نمیداد اجازه اما بماند بود خندیده

 از را کنترلش بود نزدیک...بگیرد سخره به را او ریخته بهم را



 از...شد بلند همراهش تلفن پیامک صدای که دهد دست

 و گرفت چشم داشت لب به را مضحک لبخند ان باز که سعید

 بیاورد باال پایش روی از را ان اینکه بدون را گوشی قفل

 سختی به و نکرد نگاه دوربین بود،به زانیار پیامک...گشود

 ...داشت باز طبیعی واکنش این انجام از را خودش

 

 ... بده رو ایدا عکس ی وعده میکنه،بهش مقاومت داره-

 

 میز روی را دستش های انگشت و کرد قفل دیگر بار را گوشی

 ...گرفت ریتم و گذاشت

 

 ام گرسنه که وقتهایی نیستم،مخصوصا بقیه مثل من ببین-

 . نیستم بقیه مثل اصال دیگه

 

 ...کرد زمزمه و زد سعید ی چانه به دستی



 

 که؟ یادته-

 

 کرد جمع را خودش کمی حسن محکم مشت یاداوری با سعید

 چه که ،بالخره داشت او اعصاب ریختن بهم در سعی هنوز اما

 یانه؟ ریخت می را زهرش یکجوری باید

 

 اون و میبینی دقت با رو عکسها این بکنیم،تو معامله یه بذار-

 به ام تو و میرسم ناهارم به منم میکنی معرفی بهمون رو آدم

 ...ایدا عکس

 

 

 

 

 پنج_شصت_دویست#



 

  

 اسم شنیدن با کند تکمیل را حرفش ی ادامه نگذاشت سعید

 حسن ازار صرافت از و کرد منسجم را پریشانش افکار ایدا

 ...افتاد

 

 نمی تمام گرداند،چرا می ها عکس بین را چشمش حوصله بی

 عکس دیدن از سعید از بیشتر بسا چه شدند؟حسن

 شد متعجب زن مجرمین های عکس بین زانیار ی دخترخاله

 بعدی عکس و انداخت کناری باز را عکس تفاوت بی سعید اما

 بی ان از خبری دیگر قبل دفعات مثل اینبار اما...برداشت را

 نکشید طولی و انداخت کناری را عکس ،سریع نبود حوصلگی

 بود کرده بینی پیش زانیار که همانطور را اعصابش کنترل که

 ...داد دست از

 

 ...میدی رو ایدا عکس گفتی تو... بهم بده رو ایدا عکس-



 

 خود با لب زیر و میکرد پاره یکی یکی را میز روی عکسهای

 در را او کرد،احتماال صدا را سرباز حسن...گفت می چیزهایی

 بیرون که همینطور... کردند می بستری مخصوص اسایشگاه

 به دستی...گذاشت پاکت در را مانده باقی های عکس رفت می

 می روزها این راستی به داد تکان سری و کشید کچلش ی کله

 کرد؟ اعتماد کسی به شد

 

 ...کرد زمزمه و کشید همکارش ی شانه روی دستی زانیار

 

 ...کن ایست سیزده ی دقیقه روی-

 

 چشم را حسن دادن نشان واکنش از قبل ی شده زوم تصویر

 و کرد حس را پاهایش لرزش ای شناخت،لحظه می هم بسته

 ...شد ولو صندلی روی



 

 ...نمیشه باورم...نمیشه باورم-

 

 ساخته ابرقهرمانی او از ذهنش در ایدا بود،درست انسان هم او

 می کم هم او گاهی اما نبود لغتش فرهنگ در شکست که بود

 مثل چیزی و گذاشت هم روی را چشمانش ای لحظه... اورد

 ...گذشت ذهنش از تیر

 

 ... باهاش تنهاست ایدا،ایدا وای-

 

 گرفت، را خانه ی شماره و کشید بیرون جیبش از را تلفنش

 همان حس... زند می نبض دهانش در قلبش کرد می حس

 می انتخاب را یکی فرزندش و ایدا بین باید که داشت را روزی

 دانست نمی...بود کرده انتخاب را مادر زدن پلک بدون کرد،او

 خواست می تنها است حد چه در اش بچه بودن زنده احتمال



 از یکی حکم برایش دهد،ازاد نجات مهلکه این از را ایدا که

 قلب خود ایدا اما پایش یا دست مثال داشت را بدنش اعضای

 کرد؟ زندگی شد می قلب بدون...بود اش تپنده

 

 ایدا؟ نمیداری بر چرا-

 

 امروز اینکه یاداوری با اما گرفت را پایین ی طبقه ی شماره

 نهادش از اه بودند رفته فیزیوتراپی به عسل و مادرش

 با که دید را حسن...زد چنگ را ماشینش سوییچ و برخاست

 از انداخت ساعتش به امد،نگاهی می سمتش به اویزان صورتی

 ترافیک که زمانی در انهم دقیقه سی حدود اش خانه تا اداره

 به او با همگام هم حسن...بود فاصله اش خانه تا نبود سنگین

 اینکه بدون و اورد باال را دستش زانیار...شتافت می دنبالش

 ...داد دستور کند مکث

 



 تو ایدا...بفرست من ی خونه ادرس به گشت یه االن همین-

 راحله ی برنامه ،نمیدونم نکنند روشن آژیرشون بگو...خطره

 ...کنن تحریکش میترسم... چیه

 

 از دلش ته جایی یه اما بود گرفته جای ماشینش در دیگر

 به دست نسنجیده او ترسید می و داشت خبر ایدا دیوانگی

 اینکه نه نمیشد راحله حریف هیچوقت او...باشد زده کاری

 نظیر جسارت در ایدایش اتفاقا نه باشد نداشته را جراتش

 بود ممکن محال و بود بزرگ اندازه همان هم دلش اما نداشت

 می ایدا مگر اصال... بزند ضربه بود دوستش روزی که کسی به

 سرش به را بال این که است کسی همان راحله که دانست

 بود ارزویش که همیشه دزدیده؟برخالف را یشان بچه و اورده

 خواست می خدا از دل ته از اینبار برگردد ایدا ی حافظه که

 ...بماند تاریکی در ایدا که
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 :قبل ساعت چند

 

 دور سرخود مبادا تا بود کرده مشت قدری به را دستانش

 نمی کردند،فکر می درد انگشتانش که شود حلقه راحله گردن

 غذا بود گرفته او از را ازادش که کسی با بتواند کرد

 به گندی چه او که نیاورد خودش روی بخورد،بخندد،به

 سختی های امتحان چه خداوند که راستی به... زده زندگیش

 ...گرفت می او از

 

 میگیری؟ برام آژانس یه-



 

 مطمئن بود امده،امده سراغش به چرا که فهمید می حاال ایدا

 نکبت زندگی به و ندارد بیاد گذشته از هیچی ایدا که شود

 به راحله سنگین نگاه زیر...دهد ادامه ارامش کمال در بارش

 ...گرفت را آژانسی ی شماره و رفت بیسیم تلفن سمت

 

 شهرستان برم باید دوباره... بودم اومده تو دیدن بخاطر فقط-

. 

 

 ادامه بازی این به توانست شد،نمی اش خیره مسکوت ایدا

 بیخودت حرفهای با که کردی لطف ممنونم، بگوید دهد

 قصد به و کردی وگور گم رو کشیدی،بچم گند به رو زندگیم

 و نبودی موفق انچنان البته که سرم توی زدی هم کشت

 .بکنم را پوستت است قرار و بودم حرفها این از تر جان سخت

 



 با که همین.نگفت چیزی و انداخت باال راحله برای ابرویی

 می شکر را خدایش باید چرخاندش نمی خانه دور گیس

 می چرا؟کاش که...بود شده ایجاد بزرگی سوال سرش کرد،در

 می اماده که اویی به... کند طلب االن همین چرایش توانست

 می فاصله ،این نداشتند هم با چندانی ی شد،فاصله خیره شد

 اولین که حالی باشد،در فرزندش تا ایدا ی فاصله توانست

 ...دارد برمی اغوشش به رسیدن شوق به را قدمهایش

 

 حوصله نمیام پایین دیگه من...سفیده پراید اومد،یه سرویس-

 ...ندارم رو شوهرجان مادر دیدن ی

 

 خاک معنای به را دستش و کرد ای مستانه ی خنده راحله

 ...اورد باال توسرت

 

 ...باش خودت مراقب میرم من-



 

 کار از است االن ذهنش کرد می داد،حس تکان سری ایدا

 شد؟باید می زانیار منتظر کند؟باید چکار دانست بیافتد،نمی

 ان میکرد؟در اش بچه دنبال و داد می گوش قلبش حرف به

 حتی...است مادر یک که میکرد حس همیشه از بیشتر لحظه

 ...بود اورده دنیا به را ازاد که وقتی از بیشتر
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 ی شماره و دوید خانه تلفن سمت به در شدن بسته محض به

 می گوشش در هم سر پشت که ازادی های گرفت،بوق را زانیار



 روی را شالش...نداشت وقت بود،ایدا مرگ ناقوس مثال پیچید

 شماره که حالی در دیگر بار...پوشید پانچویی و انداخت سرش

 پله چند...دوید پایین ی طبقه سمت به گرفت می را زانیار ی

 پایش مچ در که تیزی درد به اما پیچید پایش مچ اخر به مانده

 ...نکرد توجهی کرد می حس

 

 شماها؟ جون؟کجایین ،مادر عسل-

 

 به نگاهی کند،مستاصل گریه خواست می دلش...نبود کسی

 قفل انگار اما... کرد می کاری انداخت،باید خانه اطراف دور

 انداخت،احتماال تلفن به نگاهی... بودند زده ذهنش به بزرگی

 می دلش...نمیداد جواب را تلفنش که داشت مهمی کار

 افکارش قفل که بکوبد اش کله و سر در را تلفن انقدر خواست

 .شود باز

 

 ...لعنتی برنمیداری چرا-



 

 و شد پشیمان زود اما کرد پرتاب طرفی به را بیسیم گوشی

 که حالی کرد،در پیدا تلفن حافظه روی از را اژانس ی شماره

 بزرگ حیاط ی گوشه خدا ی همیشه که ماشینش فرمان پشت

 به اینبار نشست می خورد می خاک زانیار پدری ی خانه

 ... داد گوش آژانس ازاد بوق صدای

 

 ...نکردم باز رو حیاط در وای-

 

 سوالش سرعت ،به داد پاسخ تلفنی اژانس متصدی که همین

 ...کرد مطرح را

 

 چنده؟ فرستادید که سرویسی این پالک ی شماره اقا-

 



 درخواستهایی عجیبترین از یکی کرد،این مکث ای لحظه مرد

 تا را در ی لنگه ایدا...شد می مطرح مشتریان طرف از که بود

 ...بود لنگه یکی ان نوبت و بود کرده باز انتها

 

 فس فس چنده؟چقدر پالک ی شماره برده؟میگم خوابت اقا-

 میکنی؟

 

 پرت کناری به را ،خودکارش بود برخورده او به گویی که مرد

 ...کرد زمزمه و کرد

 

 سرویس تا دو همزمان االن من خانوم، سرویس کدوم-

 ...فرستادم

 

 ...کشید بنفشی جیغ و چرخاند را سوییچ ایدا

 



 ... میگم رو سفیده پراید همون دیگه باش زود اقا-

 

 بود حفظ تقریبا که را همکارش ماشین پالک سرعت به مرد

 محال اما نداشت درمانی درست ی حافظه کرد،ایدا بلغور

 رساند می فرزندش به را او که ای وسیله ی شماره بود ممکن

 ...کند فراموش

 

 اثر در ماشینش چپ سمت در که خراشی به اینکه بدون

 به کند توجه در های لنگه بستن یا داشت برمی در با برخورد

 شده حبس اش سینه در نفس...شتافت اصلی خیابان سمت

 دور... راست یا برود چپ سمت به باید دانست نمی بود

 می مسیری به کدام هر که بود سفید پراید کلی اطرافش

 بود گرفته راه اش پیشانی از امد،عرق نمی باال نفسش...رفتند

 دیگری عصبی ی حمله دچار که بود ممکن لحظه هر و

 ممکن محال... بود فایده بی. کشید کناری را ماشینش...شود

 چند را دستش...کند پیدا را سفید پراید ان و راحله بتواند بود



 شاید که زد،فریادی فریاد دل ته از و کوبید فرمان روی بار

 سالها گویی که برسد اویی به و بشکافد را ماشین اهنی سقف

 ...بود قهر او با بود

 

 ...کن کاری یه ایدا زودباش،زودباش-
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 ...کن کاری یه ایدا زودباش،زودباش-

 



 چند ،هنوز کرد روشن را ماشین و چرخاند را سوییچ دیگر بار

 راحله...کشید را دستی ترمز محکم که بود نرفته جلوتر قدمی

 اصلی خیابان در که هایپرمارکتی از خرید بزرگ های بسته با

 صندلی در را خریدها راننده کمک با و زد بیرون داشت وجود

 ...چید عقب

 

 ...شکرت خدایا-

 

 که اویی...گفت شکر را معبودش دیگر بار و کشید بلندی جیغ

 و گناه از پر که داشت،ایدایی خاطر به را ایدایش هنوز انگار

 ...بود نبرده یاد از را او پرودگارش هم هنوز اما بود خطا و عیب

 

 واسه بندیل و بار همه شهرستون؟این بره خواست می اینکه-

 چیه؟

 



 ممکن فشرد،محال گاز روی را ،پایش افتاد راه پراید که همین

 ...کند گم را او اینبار بود

 

 می تر نزدیک و نزدیک تهران شرق های خیابان به

 زیادی ی فاصله راحله قبلی ی خانه با که شدند،جایی

 متوقف با کوچه پس و کوچه چندین کردن طی از بعد...داشت

 پارک کناری را ماشین و رفت باالیی خیابان به پراید شدن

 ...کرد

 

 که ای خانه تا شد منتظر و گرفت پناه خلوت ی کوچه سر

 ...ببیند را میشد وارد ان به راحله

 

 لعنتی؟ بدی ادامه عادیت زندگی به میتونی چطور-

 



 مشتش با را بود غلتیده اش گونه روی که سردی اشک

 که را کرایه...بود رنگ سبز در با کوچکی ویالیی ی گرفت،خانه

 خانه وارد لبخندی با و گرفت دست در را ها خرید کرد حساب

 ...شد اش

 

 کردم می فکر بخندی؟چطور میتونی میزنی؟اصال لبخند-

 ...نبردم ماهیتت به پی و بودی همراهم عمر یک انسانی؟چطور

 

 ماشینش سمت به دیگر بار و گرفت ارنجش با را هایش اشک

 ...برداشت را رنگش قرمز فرمان رفت،قفل

 

 .یادمه هنوز اینو... داشتی دوست رو قرمز رنگ یادمه-

 

 ...ترسید نمی ،دیگر لرزید نمی دستانش دیگر
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 سر به هنوز...ترسید نمی ،دیگر لرزید نمی دستانش دیگر

 شد راحله ی خانه در شدن باز ی متوجه که بود نرسیده کوچه

 تعمیر ی مغازه در را خودش و کرد نگاه اطرافش به سریع و

 مردی به توجه بدون و انداخت بود کوچه سر که ای دوچرخه

 منتظر بود شده خیره او به ای دوچرخه پشت از واج و هاج که

 ... برسد کوچه سر به بود زده بیرون خانه از که فردی تا شد

 

 امرتون؟ خانوم بفرمایید-

 



 را ؛دستش بگیرد کوچک ی پنجره از را چشمش اینکه بدون

 ...گفت ای کشیده هیش و اورد باال

 

 نمی فیلم شد،زیاد بلند جایش از و انداخت باال ابرویی مرد

 در و بود عاشقش شناخت،دخترش می را بازیگر این اما دید

 ...پروارند می شدن بازیگر ارزوی ذهن

 

 که دانست می ،اما کرد پنهان پانچویش زیر را فرمان قفل ایدا

 راحله شوهر و امد سر به انتظارش بالخره بود، دیده را ان مرد

 پیشخوان سمت به...رفت می اصلی خیابان سمت به که دید را

 را بود خیره او هیستریک رفتار به واج و هاج که مردی و رفت

 :گرفت نادیده

 

 این به بزنید زنگ. خودش شوهرمه،پلیسه ی شماره این اقا-

 توی اینجاست راد ایدا که بگین بدین رو اینجا ،ادرس شماره



 کاری وگرنه بیاد زودتر بگید...رنگ سبز در کوچه اخر ی خونه

 ...میدم انجام خودم رو نباید که

 

 کمی کرد سعی و گرفت ایدا ی شده دراز دست از را کاغذ مرد

 بود؟ بازی گانگستر چه دیگر این شود مسلط خودش به

 

 شوهرت؟ با نمیزنی حرف خودت چرا خانوم-

 

 مرد. نداشت فرمانش قفل کردن پنهان برای دلیلی دیگر ایدا

 .کشید عقب کمی فرمان قفل دیدن با اشکارا

 

 بزن زنگ ،یه میکنی بحث چقدر زندگیه و مرگ قضیه اقا-

 شد زحمتتون و تماس ی هزینه هرچقدر اومد شوهرم دیگه

 ..فقط...فقط. بگیر ازش

 



 چشم روبرویش ی دیوانه بازیگر دهان به منتظر مرد

 قفل و بدهت کف از اختیار دختر لحظه هر ترسید دوخت،می

 ...بکوبد سرش فرق بر را فرمان

 

 چی؟ فقط-

 

 خوبی چندان کشید،حال اش کرده عرق پیشانی به دستی ایدا

 ...است سوختن حال در درون از دانست می ،فقط نداشت

 

 نیومده شوهرم یا نیومدم بیرون دیگه ربع یه تا من اگه فقط-

 رفتم من... ده و صد به بزنید زنگ یا بیاین خودتون... بود

 

 جلوتر زده هول مرد که بود نگذاشته بیرون مغازه از را پایش

 ... رفت

 



 درست دردسر من برای بکشی رو کسی بزنی نری خانوم-

 . خونه تو دارم عائله سر دو من... کنی
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 شماره سریع دوید،مرد خانه در سمت به و داد تکان سری ایدا

 ...گرفت بود داده دستش دیوانه دخترک که ی

 

 امد،یاد سراغش به ترس باز رسید خانه در دم به که همین

 از را ازاد کرد می سعی که افتاد می سرد ماشین در تقالهایش



 چشمانش در اشک...نمیشد موفق و بکشد بیرون راحله چنگ

 نبود؟ بود؟سردش کرده رها کجا را ازادش حاال بود شده جمع

 

 روی هم را فرمان قفل رفت داد،می تکیه سبز در به را سرش

 می زنده بود؟ازادش چه اش کوبید؟فایده می راحله سر

 باشد؟می هایش گام اولین شاهد توانست می شد؟ایدا

 سر پشت هایش بشنود؟اشک را هایش گفتن مامان توانست

 دستش از فرمان قفل و شد شل دستش. بودن شده قطار هم

 بکوبد راحله سر در را فرمان قفل که این ی فایده تنها...رها

 ،همانقدر سیاه همانقدر...راحله مثل میشد یکی که بود این

 نداده ازار قصد از را کسی حال به تا ایدا...تحمل قابل غیر

 خودش با توانست نمی دیگر کرد می هم را کار این اگر...بود

 جیغی صدای که بگیرد فاصله در از امد...کند زندگی

 سپرد در به را گوشش...ازادش جیغ همانند جیغی...شنید

 لب ناباور...امد می ای بچه صدای شنید می درست...کرد دقت

 ... زد



 

 مامان؟ آزاد-

 

 ردیف سرش در را مستندات کرد، پاک را هایش اشک سریع

 شده باردار کوتاه مدت این در راحله داشت امکان کرد،چقدر

 فراهم اش باروری امکان عنوان هیچ به گفت می که باشد؟او

 به محکم و نیاورد تحمل دیگر بچه بلند جیغ صدای نیست؟با

 تصویری ایفون از انداخت،خبری زنگ جای به نگاه...کوبید در

 در به تر محکم...نبود هم ساده ایفون از خبری نبود؟حتی

 نبود هم ازاد بچه ان اگر حتی...کوفت می جانش تمام با کوبید

 و ببیند را صورتش خودش چشمان با خواست می دلش

 ...شود مطمئن

 

 کلید میزنی در چقدر برگشتی؟وایسا گذاشتی جا چی باز-

 رفته؟ یادت

 



 خودش دست ،کارهایش شد نزدیک در به بیشتر کمی ایدا

 صدا ان منبع به را خودش خواست می دلش تنها نبود

 آن در شدن باز محض به چسباند در به را دستش دو..برساند

 شده غافلگیر راحله...داد هول داخل به رو وجود تمام با را

 او به نگاهی نیم ایدا... افتاد طرفی به و خورد پیچ پایش

 دیدن برای ای لحظه حتی و داشت سر در انداخت،هدفی

 راحله که دانست می...دوید خانه سمت به...نکرد صبر راحله

 ...برسد او سرعت به است محال
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 ... ببینم میری؟وایسا داری کجا اها-

 

 جیغ صدای منبع هایش گوش فقط نمیشنید چیز هیچ

 نه؟ دیگر بود فرزندش...کرد می دنبال را فرزندش

 

 مامان؟کجایی؟ ازاد کجایی-

 

 می طی یکی تا دو را ها امد،پله می باال ی طبقه از صدا

 رسیده خانه اصلی در به راحله برگشت عقب به ای کرد،لحظه

 سرعت هایش گام به...امد می سمتش به لنگان لنگان و بود

 جمع مغزش در بدنش خون تمام کرد می حس...بخشید

 او به هایش حس تمام فرای حسی اما داشت گیجه شده،سر

 اش بچه به رسیدن برای او...بود مادر یک او...بخشید می نیرو

 خواسته او از دکتر که بود وقتی مثل کرد،حالش می کاری هر

 نقش از را خودش همیشه برای تا بزند باال را لباسش که بود

 می گیج سرش که روز همان مثل درست...کند خالص مادری



 تخت روی از و بود برداشته را اش بچه جان قدرت با اما رفت

 ...بود شده بلند جنین سقط مخصوص

 

 کجایی؟ مامان-

 

 ...بود شده رگه دو خشم از راحله صدای

 

 از چی...بگیری ازم رو خوشیم اگر کشمت ،می کشمت می-

 میخوای؟ من زندگی جون

 

 نبود بود،الزم روبرویش در تا شد،دو می تر نزدیک صدایش

 ها اتاق از یکی در به که بیاورد،عروسکی فشار خودش به زیاد

 کشد می طول که دانست می... بود چیز همه گویای بود اویزان

 پیچ هم پایش و بود زیاد برسد،وزنش باال ی طبقه به راحله

 کودکی...زد خشکش جایش در و کرد باز را در... بود خورده



 های رده و بود گرفته تپلش انگشتان بین را تختش ی نرده

 ... چشمان در اشک

 

 ...مامان ازاد-

 

 واقعی ببیند،همینقدر توانست می را چشمانش رنگ حاال

 محال بود، پدرش های عسلی رنگ هم...نزدیک از همینقدر

 از پر خورشیدی... نشناسد را ها عسلی این ایدا بود ممکن

 متعجب ناگهانیش ورود از هم او انگار... امید از پر زندگی، شور

 ...میمکید و چپانده دهانش در را شصتش که بود شده

 

 جونم مامان خودتی ازاد-

 

 جا به شکر ی بزند،سجده جیغ دل ته از خواست می دلش

 که انقدر... بفشارد و بفشارد اغوش در را کوچکش تن و بیاورد



 باالی به راحله...نبود وقتش اما... است واقعی او شود باورش

 قدرتش کند مقابله او با توانست نمی ایدا...بود رسیده ها پله

 ...کرد می فکری باید...نداشت را
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 باید...نداشت را قدرتش کند مقابله او با توانست نمی ایدا

 حسابی و درست قفل و چفت بچه اتاق مطمئنا...کرد می فکری



 قفل شوهرش و راحله خود اتاق که بود مطمئن اما نداشت

 ...دارد

 

 بچه اول باید اما داشت را پرواز برداشت،حس تخت از را آزاد

 مقاومتی هم ازاد که بود عجیب...داد می قرار امنی جای را اش

 ...نمیکرد

 

 ...بابات پیش میده،میبرمت نجاتت مامان-

 

 با بود،راحله درست انداخت،حدسش بغلی اتاق در را خودش

 سریع را دوید،در می اتاق سمت به خورده پیچ پای همان

 ...چرخاند قفل در را کلید و بست

 

 در این کردی میکنم؟فکر ولت کردی فکر... رو در کن باز-

 اتاق کنار بزرگ چوبی صندلی به میگیره؟نگاهش منو جلوی



 رفتنش باال بار هر با و شد می پایین باال در ی دستگیره...افتاد

 ...کرد می تهی غالب ترس از

 

 خودش از را او بود کرده پیدا را ازادش که حاال توانست نمی

 را صندلی دیگرش دست با...ثانیه یک برای کند،حتی جدا

 نگاه را اتاق دور...داد قرار دستگیره زیر و کشاند زمین روی

 در ،همان نداشت وجود شدن داخل برای دیگری کرد،راه

 بچه ی خورده فر و مشکی موهای به نگاهی...بود شده نفرین

 کمرش دور را دستش...انداخت بود گرفته ارام بغلش در که ای

 ...گرفت خودش روبروی را او و انداخت

 

 ازادم قفس از و اومدی...مامان ازاد جونم؟اومدی اروم اومدی-

 کردی؟

 

 تپل پاهای دارد را او با بازی قصد ایدا بود کرده گمان که آزاد

 نداشت تحمل دیگر ایدا...داد می تکان هوا در را کوچکش



 زندگی بوی...بوییدش وجود تمام با و کشید اغوشش در سخت

 کثیف بازی این درگیر اینکه برای او معصومیت بوی میداد

 امد،برایش نمی راحله جانب از صدای.بود پاک زیادی شود

 اینکه بویید،با می و بوسید می را ازاد صورت و سر. نبود مهم

 غریبگی ایدا بغل در اما بود کرده عادت راحله به ازاد

 می را خطاکارش مادر که انگاری...که انگاری.نمیکرد

 می را ،خون خون که گفت می راست مادرجانش...شناخت

 ...شناسد

 

 شده حتی. برسونه اسیب بهت هیشکی نگذارم که میدم قول-

 ...باشم خودم ادم اون

 

 زل ایدا صورت به بلندش های مژه و عسلی درشت چشمان با

 پرت چه دیگر این که کرد می فکر خودش با احتماال و بود زده

 اما دهد می من تحویل غریب عجیب زن این که است پالیی و

 ...بود اشنا باریش صدایش تن بود که هرچه



 

 ...پدرصلواتی نکن نگام اینجوری-

 

 در را ازاد بیشتر شد باعث در به چیزی برخورد محکم صدای

 ...بفشارد بغلش

 

 ...بده بهم رو کن،بچم باز رو در این-

 

 دو تخت روی را او و زد ازاد به لبخندی ایدا اش؟ اش؟بچه بچه

 ...گذاشت نفره

 

 می که همون زانیار؟ و من ی میزنی؟بچه حرف بچه کدوم از-

 دزدیدیش؟ که بندازمش؟همون گفتی
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 می باال صدا هر با ازاد های شانه و کوفت می در به همچنان

 دیگر بار ایدا...افتاد گریه به بلند صدای شدت از هم اخر پرید

 بدون دنیا های مادر پدر تمام مثل و کشید اغوش در را ازاد

 رقص و کرد می پایین باال را ازاد باشد دیده تعلیمی اینکه

 ...بود داده سر ای مادرانه

 

 باز نمیذارم منی ازاد.منی پسر تو.پسرم نکن گریه هیش-

 ...ببرت

 



 روی را سرش و کرد چنگ ایدا موهای میان را دستش ازاد

 می را مادرش حرفهای بیچاره کودک ،انگار گذاشت اش شانه

 ...فهمید

 

 من مگه اخه کن بس.کن بس میترسونیش داری راحله-

 کاری هر میخریدم هرچی اینکه از غیر بودم؟به کرده چیکارت

 با رو بال این کردم؟چرا می سهیم توش هم رو تو کردم می

 ریزی برنامه با که ؟تو نبودی بد که ؟تو اوردی؟چرا من زندگی

 شدی اینجوری چرا...راد ایدا بشم من شدی باعث هات

 بود؟ چی من چرا؟گناه بگو بهم راحله؟فقط

 

 هایش زدن نفس نفس صدای بود شده خسته هم راحله انگار

 ...امد می

 

 چی؟پیش یعنی چاقی بگن بهت عمر یه وقتی میفهمی چه تو-

 اجازه اصال سرم توی کوبید می رو چاقیم رفتم کارگردانی هر



 نمی من بود لشکر سیاه بود نقشی هم اگر کنم اجرا دادن نمی

 حاال گفتم کردم پیدا کم کم رو تو...باشم لشکر سیاه خواستم

 ارزوهام به ایدا طریق از نداره عیبی بشم بازیگر تونم نمی که

 ...میرسم

 

 خسته جنگ این از دو هر نشست،انگار در نزدیک جایی ایدا

 میانشان حسادت اسم به اقیانوسی که دوست دو...بودند شده

 ...بود انداخته فاصله
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 با داشت دوستم شوهرم اینکه با کردم ازدواج هم وقتی حتی-

 نوه نمیدادن امونمون اش خونواده اما اومد می پام به پا اینکه

 تو بدم،وقتی بهشون تونستم نمی من که چیزی خواستن می

 تو جای لحظه یک بود ارزوم چقدر میدونی شدی باردار

 خراب داشت من زندگی که حاال خواست می دلم باشم؟اول

 طریق از من...بودی من تو اخه...بشه خراب توام مال شد می

 انگار میزدی لبخند دوربین جلوی وقتی...کردم می زندگی تو

 من بدون تو واقع در بود نبود،راحله راد بودم،ایدا تو جای من

 رو بچه که کردم تحریکت... نیستی هم االن... نبودی چیزی

 شوهر زدم زنگ و شدم پشیمون لحظه یه اما بندازی

 بهت هنوز که رازداری شوهر نه؟چه کردی تعجب...قهرمانت

 مردک اون نه بودم من داد هشدار بهش که کسی نگفته

 ،دیگه کردم گم رو خودم کرد بیکار کار از منو وقتی...دیوانه

 ادم اون از تو شده هرجور خواستم می من...نداشتم هدفی

 به هنوز دادی می انجام باید که بود کارهام خیلی بشی جدا

 ...بودم نرسیده ارزوهام ی همه

 



 هایش گریه صدای مبادا تا گرفت دهانش جلوی را دستش ایدا

 بود گذاشته اش شانه روی را سرش الود خواب که را ازادی

 ...بیازارد

 

 خواست،منو می خودم برای منو که بود نفر یک دنیا توی-

 از خواستم می کوریم اجاق ی بهونه به اونم اما... رو راحله

 کنی بزرگ قراره تو رو بچه این که دیدم می وقتی...بدم دست

 خواست می دلم ، نعمتیه چه بچه این نمیدونی حتی که تویی.

 باهام که داشت دوست منو اینقدر شوهرم اما...کنم ات خفه

 بچه اون....بگیری ازم رو خوشی این دیگه نمیذارم...شد همراه

 ...برو اینجا از گردون برش بهم...منه آرش منه، ی

 

 هایش اشک دیگرش دست با بود،ایدا افتاده در جان به هم باز

 ...کرد پاک را

 



 یه عنوان رو؟به ؟ایدا راحله؟منو داشتی دوست منو اصال-ا-

 فقط داشتی؟یا بود؟دوستم همراهت همیشه که انسان

 بازیم خواستی می طور هر و بودم بازیت شب خیمه عروسک

 دادی؟ می

 

 ...داد سر بلندی ی خنده بعد و کرد مکث ای لحظه

 

 ...منی خودِ خوده باشم؟تو نداشته دوست میشه چطور-

 

 

 �� 

 

 پنج_هفتاد_دویست#

 

  



 

 به راحله که بود شده باعث چیزی شد،چه راست ایدا تن به مو

 وزنش؟نادیده راجب اجتماع برسد؟قضاوت جنون از حد این

 ی خانواده هایش؟ناباروریش؟فشار توانایی گرفتن

 شوهرش؟حسادت؟

 

 اروم...شد تموم چی همه...من به کن ،گوش راحله-

 من به اگر شاید...میسوزه برات دلم اما چرا باش،نمیدونم

 بشی میخوای که چیزی کنم کمکت تونستم می میگفتی

 ...مقصرم هم من شاید...

 

 را معنایش تازه که زندگی به که داشت امید هنوز راحله اما

 احترام برایش شوهرش ی خانواده برگردد،حاال بود فهمیده

 می نمیزد،حاال حرف سرش پشت کسی دیگر بودند قائل

 از سادگی همین به.باشد داشته را شوهرش توانست

 ...نمیگذشت اش خوشبختی



 

 ...کن باز رو کوفتی در این-

 

 نریخته کهنه دوستی این برای که بود نمانده اشکی دیگر

 ان به بود ریخته دوستیشان قبر سر بر خاک باشد،مشتی

 چیزی دیگر که راستی ،به بود برگشته زندگیش و کرده پشت

 ان بر ای بوسه و اورد باال را ازاد کوچک دست...بود نمانده

 ...نهاد

 

 اهریمن با دوستی و منم-

 

  دیوار با همصحبتی و منم

 

 زبان از هایی زخم و منم

 



 ها دوستی پایان و منم

 

 شمع با پروانه قهر و منم

 

 شمشادها دعوای و منم

 

 (محبعلی جعفر محمد) من و مرگ و منم

 

 فریادهای و شدند می تر نزدیک و نزدیک ها آژیر صدای

 ...خواند پسرش گوش در و بست را چشمش...تر بلند راحله

 

 اینجاست بازی جای!احساس کودکان-

 

 هست ایمان هست سیب هست مهربانی نیست خالی زندگی



 

 ...کرد باید زندگی هست شقایق تا اری
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 می بودند ریخته بیرون شالش از که موهایی به باد

 نشسته ای خانه در کنار و بود بسته را زد،چشمانش

 که شد نمی باعث اطرافش ی همهمه و آژیرها صدای...بود

 که زیبایی تصویر به زانیار...بخورد بهم ای لحظه برای ارامشش

 چند در تصویر این اینکه عین در...شد خیره بود رویش پیش



 انقدر...رسید می نظر به دور داشت،چقدر وجود اش قدمی

 کرد می فکر که بود دیده را صحنه این خواب طوالنی شبهای

 از او و شود محو باد در تصویر بردارد سمتشان به گامی اگر

 !بیدار خواب

 

 بود،خبری انداخته کوتاهش پیشانی روی را مزاحمی موی باد

 می نظر به زیبا عجیب اما نبود مخصوصش چشم خط از

 ...کرد زمزمه و گرفت قرار سرش پشت رسید،حسن

 

 ...داداش شد تموم-

 

 اغوش در تنگ را خوابش در غرق فرزند که ایدایی به سر با

 ...کرد اشاره بود گرفته

 

 ات؟ خانواده پیش نمیری-



 

 تصویر ان نزدیک حرفی هیچ بدون و داد تکان سری زانیار

 به دلگیر کمی که اسمانی به شد،نگاهی داشتنی دوست زیبای

 از بیاورد زبان به حرفی اینکه بدون و انداخت رسید می نظر

 ها ما از نفر چند به خداوند که راستی به...کرد تشکر معبودش

 داد؟ می دوباره فرصت

 

 که مزاحمی موی ابتدای لرزانش دستان و نشست زمین روی

 تر پایین کمی بعد و راند شال در را بود افتاده ایدا صورت در

 بود ازادش واقعا...کرد نوازش را اش بچه تپل های گونه و امد

 هم چقدر نشناسد؟هر را فرزندش پدری شد می مگر...انگاری

 فرزند انسان که بود امکانش مگر باشند شده دور هم از

 نشناسد؟ را خودش

 

 را او توانست گرفت،نمی دستش بین را کوچکش پاهای جفت

 و بودند رسیده خانه به که ،وقتی کند جدا ایدا بغل از فعال



 باز را در که بود نداده رضایت ایدا راحله بردن از بعد حتی

 لحظه ان هیچوقت...بود شده در شکستن به مجبور کند،زانیار

 بودند شده دریده ترس از که چشمانی با بغل به بچه را ایدا که

 فرزندش از دفاع برای دیگرش دست در که ای مجسمه و

 زانیار انگار لحظه ان...کرد نمی فراموش را بود چسبیده سفت

 ...شد متولد دیگری

 

 ... ایدا-

 

 های شانه روی را سرش کند باز را چشمش اینکه بدون ایدا

 بود رفته خواب که دستش به توجهی و گذاشت زانیار پهن

 شده که هم ای لحظه برای را ازادش که بود ممکن نکرد،محال

 ...کند رها

 

 ...باشه خواب یه همش و کنم باز رو چشمام ترسم می-



 

 وبیداری خواب میان حسی هم ،خودش کرد می درکش زانیار

 را خاصی حس ها انسان شد می باعث انتظار وقتا داشت،گاهی

 انطور توانستند می نه مطلق حسی بی نوع کنند،یک تجربه

 سر به انتظار این شد می باورشان نه و باشند خوشحال باید که

 دست و نشاند جسورش زیبای سر بر ای بوسه...رسیده

 ازاد وزن تحمل از میدانست که ایدا دستهای ستون را دیگرش

 ...انداخت اند شده خسته

 

 ...ایدا شده بزرگ چقدر-

 

 کوچک موجود به را نگاهش و کرد باز را چشمانش اینبار ایدا

 دانست می بود کرده اش احاطه زانیار عطر...داد اغوشش در

 وجود عطر این صاحب که وقتی است،اصال امن جایش که

 ...شد می ختم خوشی و خیر به چیز همه ناخوداگاه داشت

 



 ...چشماش-

 

 ...دوخت ایدا دهان به را نگاهش منتظر زانیار

 

 روشنی این از نه...روشنه خیلی باباشه،میدونی مثل چشماش-

 میزنه راد ایدا دل های تاریکی به که باباش مثل...نه ها معمولی

 ...میکنه روشنِ روشن رو جا همه و
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 خودش به را کوچکش ی خانواده بیشتر کمی زانیار

 مشامم به را اش بچه و زن تن عطر حسرت با کمی...فشرد

 خیلی...برود خواست می ایدا زمانی که امد می کشید،یادش

 نمی وقت هیچ چه؟چرا ایدا تصمیم اما بود شده عوض چیزها

 باشد؟ خودخواه توانست

 

 ...سرده زمین پاشو-

 

 داشت لحظه ان در که داد،ارامشی تکان محکم را سرش ایدا

 ...کرد نمی عوض چیز هیچ با را

 

 از نفر چند به بچینیم، من ی سلیقه با ایندفعه رو اتاقش باید-

 زانی...بگیرن ازش خوشگل عکس بیان که بگم هم همکارام



 مانیتور این از...بگم ها ببوسه رو بچه داره اجازه مادرت فقط

 ...اتاقش تو ببینمش که بخریم ام بچه های

 

 دخیل گفت می اینده های برنامه از که ایدا دهان به زانیار

 و راند کناری به را پسرش نرم و نازک موهای ایدا...بود بسته

 انداخت،می بود شده خیره او به نگران که زانیار به نگاهی

 را شانسش اینبار ایدا.گذرد می ذهنش در فکری چه دانست

 ...کرد زمزمه و زد زانیار به شیطانی کرد،چشمک نمی خراب

 

 بخوابه؟ خودمون بین بچه چیه نظرت اصال-

 

 اشک شدن جاری مانع تا گرفت باال را سرش کمی زانیار

 که ضعفی تمام با و زد زانیار به ای سقلمه شود،ایدا اش شادی

 :گفت کرد می حس

 



 رو بچه همون کنی گریه نمیخواد حاال گنده مرد خوبه-

 ...خودش اتاق توی میذاریم

 

 سر بلندی ی قهقهه و کشید ترش چشمان به دستی زانیار

 او از فرزندش زمانی اگر. بود لحظه همین او برای داد،زندگی

 مادرش های لبخند از چیست؟برایش زندگی که پرسید می

 برای فرزندش چشمان دیدن و شفته های برنج ،از گفت می

 ...بار اولین

 

 :بعد سال چند

 

 در را کلید و انداخت نگاهی خانه خاموش های چراغ به زانیار

 رفته کجا دیگر انگار،او نبود هم مادرش از چرخاند،خبری قفل

 نقره که موهای به و انداخت طرفی به را کیفش حوصله بود؟بی

 ی طبقه به عادت طبق...زد چنگی بودند شده زیاد هایش ای

 سمت به خواست که همین...کرد باز را در حواس بی و رفت باال



 و کرد برخورد شکمش به محکم بردارد،چیزی قدمی حال

 ...اورد در را اخش
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 مدرسه چقدر نمیرم،اخه مدرسه فردا من بگو مامان به بابا-

 دیگه سال دوازده باید میگه معلممون...روز هر روز هر هی برم

 چقدر؟ یعنی سال دوازده...مدرسه برم ام

 



 سعی که پسرشان نام حرص با و کشید ای کالفه جیغ ایدا

 ...خواند را بکشید باال پدرش دستان از داشت

 

 کنی؟بابا خوشحال رو بابات خواستی می اینجوری خان آزاد-

 هرچی و سوپرایز به زد گند قشنگ بزنه رو ها چراغ اون یکی

 ...هست که

 

 هر که اقوامش و خوانواده اویزان ی قیافه برق شدن روشن با

 که بود مطمئن...شد پیدا داشتند سر به تولدی کاله کدام

 تا ناراحتند و معذب بیخود های کاله ان تحمل برای بیشتر

 و قرمز کاله مصنوعی لبخند با باجناقش...او نشدن سوپرایز

 و انداخت طرفی به و اورد در سرش از را اش رنگی رنگی

 زبان تک تک ایدا که دانست می زانیار...گفت لبی زیر اخیش

 ...کرده ها کاله ان پوشیدن به مجبور را ها بسته

 



 خط چشم با و امد بیرون اشپزخانه از کرده بغ و دست به کیک

 داشت پدرش های شانه به موفقی صعود که ازاد برای نشانی و

 ...چپاند دستش در را کیک و کشید

 

 ... بگم ها کنه فوت هاتو شمع نداره حق این-

 

 در زبانی ایدا اما گشود، اعتراض به لب مرتفعش جایگاه از ازاد

 ...رفت اشپزخانه سمت به باز و اورد

 

 برای و کرد احوالپرسی خانواده اعضای با دست به کیک

 ...تشکر حضورشان

 

 تولدشه سالمتی نا بابات دوش رو از پایین بیا ازاد-

 ...ببین حاال... کنی بازی گیم دیگه تو گذاشتم من اگه...امشب

 



 از دور به و شد خم کمی که نبود خیالش عین انگاری ازاد

 ...کرد فرو کیک ی خامه در ته تا را انگشتش مادرش چشم

 

 مجبوره میبازه دفعه هر چون نکن بازی گیم میگه اینجوری-

 ... بخوره منو عالقه مورد بستنی که

 

 بار ازاد...اورد پایین را ازاد و گذاشت اپن روی را کیک زانیار

 ...داد تاب را خودش کمی و چسبید را لنگش دیگر

 

 بعد روز کی ،اخه مدرسه نرم فردا ،من میکنم خواهش بابا-

 مدرسه؟ میره باباش تولد

 

 حرف شنیدن با کرد می مزه مزه را خورشتش که حالی در ایدا

 ...زد فریاد و داد گردنش به قری ازاد

 



 اون از مامانش برای مدرسه بره باید فردا احمدی خان ازاد-

 ...بیاره ها ،عالی خوب خیلی

 

 و خوب خیلی این که زد می غر لب زیر خودش با که حالی در

 و ریخت شیکی ظرف در را خورشت کوفتیست چه دیگر عالی

 ...رفت برنج سراغ به

 

 ...کن بازی نیکان و نیکا با بابا برو-

 

 سمت به سرعت داشتند،به اشنایی شیطنت برق ازاد چشمان

 و کشید اغوش در را او پدرش راه وسط که دوید اشپزخانه در

 ...کرد زمزمه اخطاری

 



 ها اذیت بقیه و ها،نیشگون نکشی رو ات دخترخاله موهای-

 میدم میکنم جمع رو بازیت دستگاه واقعا وگرنه ممنوع هم

 ... نیکا

 

 سمت به و انداخت پدرش به ای خورده شکست نگاه ازاد

 از قبل...ببرد او پیش را پدرش شکایت تا دوید مادربزرگش

 گذشته کار از کار بدهد مادرش به اخطاری بتواند زانیار اینکه

 ...بود شده هوار نوا بی مادربزرگ سر روی خان ازاد و

 

 از را ساالد و داد می تکان را گردنش اهنگ با که ایدا سمت به

 حلقه کمرش دور را دستش و رفت کشید می بیرون یخچال

 همسرش به محبتش متوجه کسی که نبود مهم کرد،برایش

 ...نه یا شود

 

 دخترخالت این بالخره شاید کردم دعوت هم حسن این-

 از بهتر حسن از بابا انداخت، بهش نگاهی نیم یه سوخت دلش



 میکنن فکر همه زانی؟االن میگم ؟دروغ کنه پیدا میخواد کجا

 که چشیدم یکم هم االن مثال پختم رو توپ غذاهای این خودم

 بازیگر چه خانومت میکنی کیف...ام بانو کد خیلی من اره بگم

 اخه...شام میز سر کن تعریف پختم دست از یکم قابلیه؟توام

 روت پر ی بچه اون اگه البته...ازم میکنی تعریف میاد خوشم

 ...نده لوم

 

 ...کرد زمزمه گوشش دم ارام و زد لبخندی زانیار

 

 ...میپاشی رنگ زندگیم به که ممنون-

 

 نه_هفتاد_دویست#

 

 



 شنیدن با هم هنوز که بود ریخت،عجیب ایدا دل در چیزی

 دلدادگی اواز و میکوفت میان در یک قلبش همسرش حرفهای

 که برگشت زانیار سمت به و کرد غنچه را لبانش...میداد سر

 .کرد اشاره بیرون به و گرفت فاصله کمی سریع زانیار

 

 ...داره اموزی بد-

 

 و برگشت بود خودش زحمت حاصل که ساالدی سمت به ایدا

 :زد غر لب زیر

 

 اشپزخونه...کرد مد رو اپن ی اشپزخونه این هرکی به تف-

 ...در باشه داشته در باید

 

 باجناقی سمت به و ریخت چایی خودش برای و خندید زانیار

 دخترش سر به گیس ازاد که دارد استرس بود معلوم که رفت



 اتش کمتر کمی گرفت می نظر زیر را ازاد زانیار وقتی...نگذارد

 از تر وخیم چیزی اخالقش و بود زانیار اش قیافه سوزاند می

 ...ایدا های شیطنت

 

 افتادند راه به همگی خان ازاد اطفار و ادا هزار با بعد روز صبح

 ...کنند شروع را دیگر روز تا

 

 سر ام حوصله نکردی؟من نامم ثبت ظهر شیفت چرا مامان-

 ...بلدم رو همش کالس سر میره

 

 غر به توجه بدون و کرد رنگ پر کمی اینه در را رژش ایدا

 را ازاد و خودش مخصوص اهنگ پسرش صبحی دم غرهای

 ...کرد پخش

 

 .کن شروع مامان-



 

 ...کردند شروع هردو امد بیرون کش دراز حالت از که ازاد

 

 را خدا و انداخت ماشین دودی ی پنجره به نگاهی زانیار

 حیثیت مسیر ان در صبح روز هر وگرنه کرد شکر بابتشان

 ...ماند نمی برایش

 

 ...بلرزون توام بابا-

 

 خواندن ،در انداخت می باال را اش شانه که حالی در هم ایدا

 دادن قر برای او تشویق در کردسعی می همراهی اهنگ

 ...داشت

 

 سِت؟ سر بیام مدرسه بعد مامان-

 



 و برگشت ازادش سمت به و امد دستش با مکزیکی موج ایدا

 ...انداخت باال ابرویی

 

 تکون چشمام جلو از و بنویسی بیاری هم مشقت باید-

 بری مجبوری نمیبرمت دیگه تر اونور بری قدم ،یک نخوری

 ...بخوری بده تقویتی های سوپ اون از بهت نیروانا خاله پیش

 

 بود کرده شروع مادرش که موجی و کرد جمع را اش بینی ازاد

 ...گفت ای باشه و کرد تموم

 

 باید سکوت داد،گاهی گوش صداهایشان به مسکوت زانیار

 صدای ،مثل بشنوی دلت و جان با را زندگی صدای تا کرد

 !ازاد و ایدا و ها ماشین ،بوق اذان باران،باد،

 

 



 پایان                             


