
 

🍂 زمان سه در زندگی  🍂  

 

پوالدی غزل:  نویسنده   

 

علیرضاست و چکاوک بین رازآلودی  و عاشقانه داستان  ...  

ندارن خبر اون از هم خودشون که رازهایی  ... 

شدن جدا هم از پیش ها سال که شوهری و زن  ... 

میره ایران از خوره می که ای ضربه خاطر به چکاوک  ...  

گرده میبر سال پنج از بعد  ...  

علیرضا دیدن با میشه مصادف برگشتش  ...  

نداره ش گذشته مرد به شباهتی هیچ که علیرضایی  ...  

انتقامِ وقت شاید کنه می فکر این به و گرده برمی چکاوک حاال  

... 



 چیزی گذشته دونستن وجود با و کرده سکوت که علیرضایی

 ... نمیگه
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                                        *** 

 

علیرضا ـ حال )  )   

  

رنگ سفید در به نگاهم که شد می ها ساعت شاید   

؛ بود شده میخ رو ماشین   

 

بود رفته کسی نه بود آمده کسی نه  .  

 

نیست آمد و رفت از خبری هم دیگر ساعت چند تا دانستم می  .    



 

تنظیم ثابتی والر روی ، باغ خانه این اهالی زندگی   

بود شده  .  

 

داشت را خودش نظم ها خانه از کدام هر  ...   

 

 نداشته را جرئتش اینکه نه ؛ شکست می را چرخه کسی کمتر

 دندانشان زیر هم لذتش طعم شاید حتی ؛ بودند پذیرفته ، باشند

بود رفته  ...  

زندگی رسومش رسمِ به ها سال که بود همین   

کردند می . 

    

 بازهم ، خورد نخواهم بر کدامشان هیچ به دانستم می کهاین با

؛ بودم آمده   



 اتفاقی ، کنم برخورد نفر یک به اتفاقی شاید تا بودم آمده

موافقتی ، تر اتفاقی و کنم مطرح را ام خواسته   

 ... بشنوم

سادگیهمین به  ... 

 هیچ در ، نیست ساده وقت هیچ زندگی دانستم می که حالی در

یزمان  ... 

   

کردم هدایت در طرف به شجاعانه را هایم قدم  .  

 

 آنچه ی همه آوردن خاطر به برای ، بستم را چشمانم ای لحظه

؛ بودم گذاشته جا در همین پشت روز یک که   

 نداشتن و ها داشتن دوست ی همه از درمانده و خسته روزیک

بودم بسته ام گذشته و خودم روی به را در ها  ... 

 

گذشته از چیزی ، بودم نیامده گرفتن پس برای      



بس و داشـتم خواسته یک تنها ؛ خواستم نمی  ...  

حال از خواسته یک  ...  

 

 مرد من اما ؛ بود نخواهد راحت آوردنش دست به دانستم می

 جانم از عزیزتر که حاال نه ؛ زمان این در نه ؛ نبودم کشیدن عقب

نیاز من به دیگری وقت هر از بیشتر   

 ... داشت

  

 در را دستم ، رنگم ای قهوه کت جیب در ام ساده گوشی لرزش

؛ داشت نگه زنگ لمس نزدیکی   

 

ی زمینه تصویر در اش عروسکی لبخند به نگاهی   

انداختم ام گوشی  . 

؛ کردم باز را پیام و زدم لبخندی داشتنش حس از   

 



 ؛ ده نمی گوش ما حرف به ؛ علیرضا آقا میگیره رو تون بهونه " 

برسونین رو خودتون  . " 

 

  ، بی بی دخترِ ، پریناز کوتاه ی جمله چند همین

 کافی پاهایم تغییرجهت برای ، تهران در پیرم ی خانه صاحب

  . بود

 

 آدم ؛ داشتم تری مهم کار االن اما بیایم توانستم می هم بعدا

رساندم می او به را خودم باید که بود تری مهم  .  

 

بود دیر کافی ی اندازه هب هم االن گرچه  ...  

 دور آنجا از عجله با و سراندم ام لی شلوار جیب در را گوشی

 . شدم

   

برگشت شد می هم بعدا  ...  

  



 با رنگی مشکی پرادوی که بودم نشده دور آنجا از قدمی چند

 متوقف رو ماشین رنگ سفید در مقابل و گذشت کنارم از سرعت

 . شد

 

 بودم دیده را او که باری آخرین از ؛ افتاد راننده صندلی به نگاهم

بود شده تر مردانه اش قیافه ،  .  

 

رخ نیم از.  بود مرتبی و پر ریش حاال کمش ریش ته   

ببینم را رنگش مشکی اسپرت قاب توانستم می  .  

 

 شبیه یا بود عینک همان او برای زمان گذر ببینم بودم کنجکاو

؟ بود کرده خم را کمرش من  

 

باشد گذشته سخت من ی اندازه کسی به ها سال این نمنک فکر  

! 
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؛ بگویم و بگیرم را گردنش پشت و بروم جلوتر کمی خواستم می    

 

نیس؟ دادن ویراژ جای کوچه نگرفتی یاد هنوز تو "  "   

 

 زمان هیچ در نه االن نه ؛ کرد نخواهم را کار این دانستم می اما

  . دیگری

 

رفتم و گرفتم را نگاهم  ...  

بودم رفته امروز برای  ...  

بودم نیامده اصال شاید  ...  

آمدم می اما  ...       



گشتم برمی  ...  

  

                                 ***    

 

علیرضا ـ گذشته )  )  

  

کردم رها اتاقش رنگ ای سرمه کاناپه روی را خودم  .  

 

کشیدم ام مشکی پشتم پر موهای به دستی حوصلگی بی از  .  

 

 مقابلش ی نقشه عینکش مشکی فرم پشت از مصرانه چشمانش

کاوید می را  .  

 ی نقشه و من میان بازهم بشینم اینجا ها ساعت اگر دانستم می

کرد خواهد انتخاب را نقشه ، رویش روبه  . 

 



 خودش خاطر به که بود کسی تنها او نفر چند ما میان از شاید 

بود کرده انتخاب را شغل این  ...  

نه سیاوش و من اما  ...  

 نبود انصافی بی...  سیاوش و آقابزرگ به ام عالقه خاطر به من

 از مهمتر آن از...  بود طلب جاه ، بچگی از سیاوش ، بگویم اگر

ماند نمی عقب کسی  ... 

   

ها افته نمی اتفاقی بندازی ما به هم نگاهی یه میگم ـ  !!  

 

آورد باال مکث اب را سرش  .  

کرد می درک تازگی به اتاق در را حضورم شاید  .  

 

؟  خوای می چی ـ   

 

زدم ، محبتش از پر لحن به لبخندی  .  



  

خو پکید دلمون ، عالقه یکم ، توجه یکم!  برم قربونت هیچی ـ  !  

 

زد لبخندی جوابم در نیز او  .  

  

 از چی دیگه ، بینی می توجه اون از کافی ی اندازه به که تو ـ

 ، خودت زندگی خونه سر برو کن جمع پاشو ؟ خوای می من جون

بردار ما سر از دست  ...  

 

گوید نمی جدی دانستم می  .  

 

شه تموم درسش منتظریم که فعال موقع اون تا کو ـ  ...  

  

؟ مونده دیگه قدر چه ـ !  

 

سالی دو یه کنم فکر ـ  ...  



 

کرد یینپا و باال تایید عالمت به را سرش  ...  

 

 تونه نمی مگه...  زندگیتون و خونه سر برین تونین می هم االن ـ

؟ کنه زندگی هم ، بخونه درس هم   

 

 برای را چیزها سری یک نداشتم دوست ؛ انداختم پایین را سرم

 خیلی برایم محمدرضا مانند اگر حتی ؛ کنم تعریف کسی هر

باشد عزیز  .  

 

ر؛غرو گذاشت می را اسمش آقابزرگ   

است سیاست اسمش گفت می اما جون لیلی  ...  

بگذارم را اسمش داشتم دوست من اما   

خصوصی مسایل   ...  



 اش خصوصی مسایل یکسری باید خودش کسی هر بودم معتقد

کند حل را  ...   

 

 همین ها وقت خیلی هم من اینکه از کنم گله نداشت دلیلی

 رنگش نیم حضور با توانم می من اینکه از ؛ زدم می او به را حرف

 خانه در کسی گاهی که بودم پذیرفته ؛ بیایم کنار مان خانه در

ریزد نمی سوز لب و دوز لب چای برایم کسی ؛ نیست منتظرم  . 
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 در که عشقی همان حساب به ؛ بودم پذیرفته را ها این ی همه

دیدم می چشمانش  ...  

لبانش روی بر یعروسک لبخند همان به  .   



 دوستش که کسی ، شود می دنیا لذت ترین بخش لذت برایت

؛ باشد داشته دوستت ، داری    

 ، بودم ایستاده پایش به پا سال دو که بود عشق همان حساب به

 می او که آنچه به رسیدن برای ؛ بودم ایستاده دیگران مقابل در

؛ بودم گذشته زیادی چیزهای از ، خواست   

 

؟ نیست معشوقت برابر در شدن کوچک گاهی عشق مگر !  

او برای بگذری خودت از گاهی  .  

 

...  بود کافی نظرم در همین ، داشتم دوستش ، داشت دوستم

 ... فعال

  

 ، کردیم صبر همه این که ما...  وضع این سخته دومون هر برا ـ

 هام دردسر این گرفتن دکتر زن بالخره.  روش هم دیگه دوسال

 ... داره

  



 انگشتانش نوک با و برداشت هایش چشم روی از را عینکش

؛ مالید را چشمانش    

  

  

 تونه نمی کسی.  دوتاس شما زندگی ؛ دونید بهترمی خودتون ـ

بگیره تصمیمی شما جای  . 

  

 قضاوت که ؛ داد نمی حکم که ؛ بودم متشکر قدرازاو چه من و

کرد نمی  . 

  

 زیاد دختر نیست این موافق یخیل بزرگ آقا که دونی می اما ـ

آوردین در بازی پررو خیلی هم االن تا.  بمونه عقد زیر  . 

  

 و قانون بزرگ آقا ، بود او با حق ؛ کردم کوتاهی ی خنده

 نا هم خانه اهالی که اعتقاداتی.  داشت را خودش خاص اعتقادات

بودند آن رعایت به گزیر  ...  



  

بگذرد نیز این ؛ نداره عیب ـ  . 

   

 من به را نگاهش بازهم و برداشت هایش چشم مالیدن از دست

 ... دوخت

  

 از که الحق...  بلده رو آقابزرگ خواب رگ ، جون لیلی خوبه باز ـ

جوره آقابزرگ با بیشتر هاش بچه  ...  

 

شد بلندتر ام خنده  . 

  

که حسین عمو.  نمیگه هیچی که بابا.  واقعا آره ـ   

داره رو هوام هک جونِ لیلی فقط...  بدتر  . 

  

 به و شد بلند جا از ، داد می بدنش به قوسی و کش که حالی در

رفت در طرف  .  



  

 ، اسمش ته بستی که جونی همین ؛ باشه بهش حواست ـ

...  علیرضا نکن اذیتش.  دور ندازه می کنه می دود رو زحمتاش

نیست حقش این  ...  

 

رفتم در طرف به و شدم بلند او از تابعیت به نیز من  .  

  

 من برای دونه می خودش اون...  محمدرضا نیست جوری این ـ

باشه اذیتش اسمش این نکنم فکر...  داره ارزشی چه  ...   

 

امیدوارم ـ  ...  

 

بله جواب بهت دکتر خانم این شکر خدارو برو فعال ـ   

؟ کرد می زندگی دیوونه تو با کی وگرنه...  داده   

 

خوشتیپی و خوبی این به مهندس. .. بخواد دلش هم خیلی ـ  ...  



 

خندید پقی  .  

 

؟ بگه کی نگی تو دیگه بله ـ !  

 

کردم معوج و کج را صورتم  .  

  

خالص و میشه حسودیت بگو ـ  ...  

 

کرد نثارم " بابایی برو " و داد تکان هوا در را دستش  .  

 

                             *** 
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علیرضا ـ حال )  )  

  

را مکان این داشتنی دوست سکوت هایم قدم   

شکست می  ...  

 

 پنج ، آمدم اینجا که باری آخرین باشد مانده یادم درست اگر

خداحافظی برای که موقع همان ؛ بود پیش سال   

بودم آمده  .  

 من که لجبازی روی از شاید اجبار، روی از شاید که موقعی همان

گرفتم رفتن به تصمیم ؛ بودم کرده ام یزندگ و خودم با  ...   

 

 ترین مهم و آخرین ، یارغارم از خداحافظی ، رفتن از قبل و

کردم می باید که بود کاری  ...  

 



 و آرام ؛ دادم ادامه پاهایش پایین به رسیدن تا را هایم قدم

 و جنب پر...  داشتم خاطر به او از آنچه برخالف ؛ بود ساکت

ساله شونزده دختران شبیه گاهی...  جوش  ...   

 

کردم می اش مسخره همیشه که چیزی همان  ...  

را اش جوانی شور  ...  

 

؛ نشستم زانوهایم روی  

 

 باد صدای جز چیزی ام پرسی احوال و سالم جواب دانستم می

کالغ چند قار قار و درختان الی البه   

؛ بود نخواهد   

  

علیرضام! سالم ـ  ... 

 



؛ مکشید عمیقی نفس  

  

 پنج بعد تو هستی معرفتی بی چه میگی خودت با االن البد -

خوب ولی! ؟ سالم میگی اومدی سال  ...  

 

؛ کردم تازه نفسی   

  

 همه یعنی ، نیست من تقصیر خوب ولی.  تواِ با حق هم شاید ـ

 تو حاال مهمونی اومدم وقت همه این بعد ، نیست من تقصیر ش

کن جواب سوال هی هم  .  

 

 خودش او.  کردم تقدیمش نخورده دست طور همان را گل شاخه

بود شده پرپر  ...  

کردم می پرپر برایش هم را گل اگر کرد می حالش به فرقی چه  

...  

شد می پر پر دیگری گل فقط  ...  



 

. سال پنج این تمام ی اندازه.  بگم برات داشتم زیاد حرف ـ

 بچگی وقت لمث. کشیدم که دردهایی و ها سختی تمام ی اندازه

 اون مخصوصا...  پیشت اومدم می که ها موقع همون مثل.  هام

 اما...  بودم کرده عادت هامون دل و درد این به تازه که موقع

    ... حاال

  

؛ دادم ادامه و دادم بیرون سنگین را نفسم  

   

 الل که خالی اونقدر...  میشه خالی هایی وقت یه آدم دونی می ـ

 کار چی اللی این با دونم نمی...  جون لیلی لمال االن...  میشی

...  کنم می زندگی دارم که اونه برای...  اونه به فقط امیدم...  کنم

 من خوب اما...  باشه مسخره یکم حتی شاید...  عجیبه دونم می

 ، دستم بده کار اللی این ترسم می...  بودم غریب عجیب همیشه

 از تنهاتر ، تنهاس خیلی نیدو می...  کنم مراقبت ازش نتونم که



 میکرد کار چی نباشم من اگر کنم می فکر ها وقت بعضی...  من

شدم الل که گفتم...  دونم نمی...  جون لیلی دونم نمی...   ...   

 

 نشسته جا همان بود ساعتی یک ؛ انداختم ساعتم به نگاهی

که کردم می دل و درد کسی برای و بودم   

داد نخواهد جوابی دانستم می  .   

 پاهایش روی را دستانم و زدم انگشتانم نوک روی ای بوسه

بود تنهاییم بالشت ها سال که جایی همان.   گذاشتم  ... 

 

 برسون سالم.  شدم مزاحمت ببخشید.  جون لیلی برم باید ـ

 . بهشون
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 روبه دختری ی زده بهت نگاه با که رفتن برای کردم او به پشت

شدم رو  . 

     

 های مشت با که بود ای ساله شونزده دخترک شبیه اش چهره ته

 ؛ کرد می طلب من از را مادرش و کوبید می ام سینه به کرده گره

 شده  کوچ به مجبور ، داشت من از که نفرتی خاطر به که دختری

  ... بودم

 

 وجدان عذاب ، نبود هم او اگر حتی ؛ دانست نمی که دختری

نداشته بر سرم از دست هم هنوز که عذابی...  بود کرده ام هخف  

...  

نکنم فکر اما  ...  

نبود او ، امروز ی شده آرام ی قیافه این  .  

  



 من هنوز هم شاید ؟ نبود تشنه من خون به پیش سال پنج مگر

بود نشناخته را  ... 

  

سالم ـ  ...  

 

 ؛ بودم زده که حدسی بر شد تاییدی مهر نازکش و نرم صدای

صدایش جزء بود کرده تغییر او چیز همه.  بود عجیب  ...  

 

 آرزوی به دانم نمی...  بود صدا خوش قدر همان هم هنوز

 اش گانه بچه رویاهای میان! ؟ نه یا است رسیده اش خوانندگی

است شده بزرگ ای خواننده که ، گفت می روزی از برایم گاهی  

...  

  

سالم ـ  . 

   

شدم رد نارشک از سرعت با و  .  



 

دیدمت بالخره ـ  ...  

 

انگار بودم شده خشک جایم سر  ...  

  

 جایی تنها...  ببینمت بودم منتظر سال پنج این تمام دونی می ـ

 از دست کردم می فکر ؛ بود جا همین رسید می ذهنم به که

 تونی نمی لیلی از.  نمیکنی دل تونی نمی اینجا از بکشی هرچی

بکنی دل  ...  

 

کندم دل...  کردی شتباها ـ  ... 

  

 اومدم می شنبه پنج هر دیدنت امید به که موقع هر رو این آره ـ

فهمیدم اینجا  ...  

 

اینجایی و س شنبه پنج بازهم ـ  . 



  

 را اش گلبهی شال از زده بیرون موی از ای تکه ، بچگی عادت به

زد هایش گوش پشت  . 

  

گرفتم نتیجه بالخره که بینی می ـ  .  

 

؛ زدم زخندیپو  

  

میاد خوشت من از تو که هم قدر چه ـ  ... 

  

 لیلی شبیه نهایت بی که ای چهره ؛ شد اش چهره جمع حواسم

 رفع ، قصدش شاید ؛ کرد می نگاهم خیره که ای چهره ؛ بود

شاید.  بود دلتنگی  ...  

کرد می اضافه را نفرتش هم شاید  ... 

 



 که همان.  بودم هدید پیش ها سال که نبود چیزی اش چهره در

 را عمارت از رفتن من از ، او آرامش برای ، محترمانه ، پدرش

؟ شود می تمام هم نفرت مگر دانم نمی...  بود خواسته  

 

بود شده تنگ برات دلم ـ  .  

 

کردم می فکر آن به که بود چیزی آخرین او دلتنگی  ...  

 

متنفری ازم گفتی خودت...  شد می نباید قاعدتا ـ  ...  

 

پرسید ، کالمم ی کنایه به توجه بی کوتاهی مکث با  ...  

 

؟ گردی برنمی ـ   

 

افتاد رو روبه مسکوت و سنگین فضای به او از نگاهم  .   



؛ کردم خالصه را احساساتم جمله یک در  

 

بود شده تنگ برات دلم منم ـ  ...  

 

 آهسته های قدم با و نکردم صبر بعدیش های حرف شنیدن برای

کردم بیشتر اش کرده تعجب ی قیافه از را م اصلهف محکم اما  .  

 بی ورود برای که ای برنامه ، امروز تصادفی برخورد با اینکه مثل

؛ ریخت بهم ، بودم ریخته صدایم و سر   

شد خواهند خبردار همه زود یا دیر دانستم می  ...  

کردم ای زمزمه زیرلب  ...  

 

باش داشته صبر...  گردم می بر ـ  ...  

 

 

                            ***   
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چکاوک ـ حال )  )  

  

 مقدم خیر ، ایران خاک به را شما ورود ؛ محترم مسافرین ـ

آرزومندیم شما برای را خوشی اوقات.  کنیم می عرض  .  

  

 بیدار وقت.  بود خوابیده آرامش با ؛ کردم نگاه ، کنارم صندلی به

بود شکردن  ...  

 



 چمدان دیگر دست با و بودم گرفته دست یک در را نرمش دست

 دنبالم به آلودگی خواب با ؛ کشیدم می خودم دنبال به را ها

شد می کشیده  ...  

 طور همین مدتی ؛ شود تنظیم ، خوابش ی برنامه تا دانستم می

شود می آلود خواب و کالفه  ...  

 

بود نیامده نمچشما به خواب ای لحظه حتی من اما  ... 

 علی.  بودم گرفته برگشتن به تصمیم که موقع همان از درست

  ، حسین بابا فراوان های مخالفت رغم

بودم برگشته  ...   

 

است بهتر برایم جا همان کرد می فکر ، حسین بابا  ...  

 

 چمدانم های چرخ صدای میان در دیگری از پس یکی خاطرات

؛ شدند می زنده درذهنم   

  



کنه نمی عوض رو چیزی رفتن ، رفتی نمی کاش "  "   

 

کرد بد من پسر...  من پسرِ ، ام شرمنده "  ... "  

 

بده شکستت نتونسته که بدی نشون و بمونی کاش "   "  

 

که تو حیف "  ... "  

 

 برای تاسفشان و اظهارناراحتی ی همه مقابل در که ومن

 پیچیده وچکک جسم ؛ بود گرفته جا قلبم در ابد تا که شکستی

 و فشردم آغوشم در را رنگ صورتی کوچک پتوی میان ، شده

؛ گفتم تنها   

 

ندارم رو قدرتش.  باشم اینجا تونم نمی فعال.  برم باید نه "  ."  

 



 کنم جبران ، بودم برگشته ؛ بودم برگشته سال چند از بعد حاال و

و خودم برای را گذشته سال چند تنهایی ،   

بودم کرده ترکشان که کسانی تمام و وجودم از ای تکه  .   

 

بودم نمانده منتظرش ها سال این اگر بگویم بود دروغ  ...  

بود نیامده اما  ...  

بود راست اش نامردی...  بود راست چیز همه انگار  ... 

 

انگار بودند تر زرنگ دیگران ، او برعکس  ...   

  

؛ بود زده حرف بارها گذشته یکسال در   

 داشته توانستیم می که چیزهایی تمام از ؛ دبو کرده خواهش

 که فرصتی از ، اشتباهم انتخاب از.  بودیم داده دست از و باشیم

 به هم باری چند ، شاید مان سه هر ، داشتیم نیاز هردویمان

بود خوب چکامه با اش رابطه ، بود آمده دیدنم  . 



نه یا بود درست بودم گرفته که تصمیمی دانستم نمی  ...   

بمانم ، برگردم ، بودم گرفته تصمیم اام  ...  

کردم می شروع هم دیگری شروع شاید  ...  

 

                                     *** 
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چکاوک ـ گذشته )  )  

  

بود خودش هدیه ؛ انداختم استیلم ساعت به نگاهی طاقت بی  .  

اعترافمان سالگرد برای  ... 

  



 روزی ، کردم می تصور همیشه آنچه برخالف ، پیش سال هارچ

 اما...  معمولی برخوردی حتی...  معمولی شروعی...  بود معمولی

معمولی هم چندان مابقی   

نماند معمولی...  نشد  ...  

 

 کرده اعتراف ، بودن پسرعمو سال چندین از بعد که روزی همان

نیستم دخترعمویش تنها نظرش در بود  ...  

نبود پسرعمویم تنها هم آن از قبل هک  ... 

 

 آزادانه ، بود جانمان و قلب در آنچه ، بار اولین برای روز آن که

چرخید فضا در  ... 

  

 چکاو بعد به روز آن از ؛ نبودم چکاوک دیگر من که روزی همان

او چکاوِ ؛ بودم  ...  

 



 شدبا افتاده اتفاقی نکند ؛ بودم شده نگران ؛ بود کرده دیر کمی

  ... برایش

آمد می یادم که وقتی از ، بود ام همیشه نگرانی این  ...  

نگرانند دنیا های عاشق ی همه کنم فکر  ... 

 

 دیدن منتظر ، اتاقم ی پنجره پشت از ها ساعت حتی گاهی

؛ ماندم می ماشینش های چراغ    

 

شد متوقف پایم جلوی درست ماشینی که بودم ها فکر همین در  

.   

 

آمد پایین شاگرد ی شیشه  .  

 

؟ هستی کسی منتظر ؟ خوشگله خانم ـ  

   

؛ کشیدم درهم را هایم اخم    



 

نشو مزاحم آقا ـ  ...   

 

؟ کرده دیر ـ   

  

کشیدم مخالف سمت به ناز با و آهسته را هایم قدم  .  

 

بده دیگه جای رو روزیت خدا آقا برو ـ  ...  

  

آورد تحرک به من دنبال به آهسته و آرام را ماشین  ...  

 

؟ داری نامزد ـ !  

 

آقا چه شما به ـ  ... 

 



؛ پرسید جدیت با و آورد پایین را مارکش آفتابی عینک    

 

؟ داری دوستش ـ   

 

 به داشتم سراغ خودم از که جدیتی تمام با و برگشتم سمتش به

؛ زدم زل هایش چشم   

  

هرچیزی از بیشتر ـ  ...  

 

؛ کرد زمزمه احساس با    

 

حالش به خوش ـ  ...  

 

 اش یقه ماشین ی پنجره از دستی که بزند دیگری حرف خواست

نشاند صورتش بر محکمی مشت دیگری دست و گرفت را  .   

 



؟ میشی مردم ناموس مزاحم ـ   

 

؛ آورد فرود صورتش بر دیگری مشت و  

   

کرد باز خودش از دفاع و اعتراض به زبان بالخره  .  

 

کار یچ شما اصال! ؟ چیه مزاحم آقا ـ ...  

 

ناتمام خورد صورتش به که دیگری مشت با اش جمله   

  . ماند

  

کردم می نگاه ها آن به شده مسخ همچنان من  .  

بودم داده دست از را کاری هر قدرت  . 
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 استفاده ، بود زده که هایی مشت از ناشی گیجی از ، مهاجم مرد

کردنش خفه قصد به ، داختان گردنش دور دست و کرد  ... 

  

بود گرفته را چشمانش جلوی خون ؛ انداخت من به نگاهی .  

 

...  دستش کف ذارم می رو مرتیکه این حق من.  برو شما خانم ـ

شه مزاحم نباید دیگر بفهمه تا  ...  

  

کرد بیشتر را دستش فشار و  .  

 می...  رفت می کبودی به رو مزاحم ظاهر به مرد ی چهره

شود می تمام نفسش دیگه ی لحظه چند تا انستمد  ...  



 ... وای

  

بردم هجوم سمتشان به  .   

 

کشتیش...  کن ولش...  کن ولش خدا رو تو آقا ـ  ...  

 

کرد بیشتر را دستش فشار  .   

 

گرفتم را اش یقه پشت از  ... 

   

کن ولش...  شوهرمه آقا...  نیست مزاحم...  آقا کن ولش ـ  ...  

 

 بود بلند آنقدر فریادم گمانم به...  کشیدم فریاد را آخر کلمات

کرد شل را دستانش که  .  

  



 بر بسته های چشم با و خورد سر دستانش میان از مرد همزمان

 به را خودم عجله با و زدم کنار را مهاجم ؛ افتاد صندلی روی

رساندم ماشین  .   

 

 خون مهنی صورت خیز نیم حالت به همانجا و کردم باز را در

گرفتم دست دو میان را آلودش  .   

 

 نیمه های لب میان از عمق کم نفسش و بود بسته را هایش چشم

؛ کرد می پیدا راه بازش   

  

نگام...  چکاو جون...  عزیزم کن باز رو هات چشم  ـ   

  ... کن

 

 مایل های مردمک ؛ خورد تکان نامحسوسی لرزش با هایش پلک

 زمزمه هایش لب میان از...  خاندچر حدقه در را اش مشکی به

؛ کرد    



 

بکشم نفس تونم نمی ـ  ...  

 

دارد نفس تنگی همسرم آوردم خاطر به من و  ...  

 

 که سوزی آتش ی وحادثه سالگی دوازده از که نفسی تنگی

بود مانده جا به بود گرفته او از را مادرش  ...  

 

کشیدم بیرون را زاپاسش اسپری کیفم از  ...  

 

دادم فشار و گذاشتم دهانش در را اسپری  ... 

  

برگشت طبیعی حالت به نفسش ، پاف چند با  .  

 خطر شدم متوجه ، شد پر عمیق دم یک از که اش سینه قفسه

گذشت گوشمان بیخ از  .  

  



 آغوشش در را خودم که بود نکرده باز را هایش چشم هنوز

 پشتش از را دستانم و گذاشتم اش شانه روی را سرم ؛ انداختم

 خالصه اش سینه به سرم دادن فشار در را ترسم تمام ؛ کردم رد

  . کردم

 

کافی کرد می برخورد پیشانیم که منظمش های نفس   

 . بود
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 به را همسرم پیش ی دقیقه چند تا که مردی نبود مهم برایم

نه یا کرد می نگاهمان ، بود زده کشت قصد  ! 

بودم گرفته آغوش در را همسرم ، راننده در از نانهمچ من یا  .  



  

 گردنم پشت را دستانش گرمی که ماندم جا همان قدر آن

زد سرم بر شال روی از که کوتاهی ی بوسه بعد و کردم احساس  

. 

 

شنیدم را ضعیفش و آرام صدای  . 

    

وایسادیم جایی بد...  بریم پاشو...  عزیزم خوبم...  چکاو خوبم ـ  

...  

 

دوختم او به حرفش اثبات دنبال به را آلودم اشک چشمان  .  

بود شده جاری دماغش و دهان از که شدم خونی متوجه تازه  ... 

  

بگیرم را اشک نم تا کشیدم چشمانم زیر به دستی  .  

گذاشتم اش بینی روی را کاغذی دستمال عجله با  .  

 



بگیره ستنف ، حلقت تو نریزه خون.  دار نگه راست رو سرت ـ  

...  

 

بشیند راننده صندلی روی کردم کمک  .  

شدم مرد همان متوجه ، زدم می دور را ماشین که حالی در  .  

بود زده زل ما تصویر به .  

 مزاحم کسی اگرواقعا شاید ؛ بگیرم ای خورده او به توانستم نمی

کردم می نیز تشکر او از ، بود شده  .  

 

 که ممنونم.  بود شده تفاهم وءس ببخشید.  بفرمایید شمام آقا ـ

نیست الزم هم بودن خشن اینقدر فقط...  کنین کمک خواستین  

... 

  

انداخت پایین را سرش  .  

 

؟ واقعا شما ـ   



 

 ثابت شما به رو چیزی نیست الزم!  شوهریم و زن واقعا ما بله ـ

لطفا ببرین رو تشریفتون.  کنیم  ...  

 

 این بوده سخت برایش مدانست می ؛ آمد می ماشین از صدایش

 که غروری و او مخصوصا ، شخصیتش به توهین و خوردن کتک

بازهم اما.  نبود مغروری آدم.  بود قائل خودش برای  ...  

 

 نیست بازاری کوچه دعوای آدم هم ، ندارد انرژی هم دانستم می

او از جا همین را غرورش زخم تالفی وگرنه   

گرفت می  .  

 هم طور همین مرد این ، کند نمی فکر هم شکایت به دانستم می

بود شرمنده  ... 

  

پدال روی پایم فشردن با و دادم تکان سری مرد برای   

شدیم دور آنجا از ، گاز  ...  



  

 ؛ کند تازه نفسی تا بگذارد هم روی را چشمانش اینکه از قبل

؛ کرد زمزمه لب زیر    

 

چکاو دارم دوستت خیلی منم... دارم دوستت منم ـ  ... 

 

                             ***  
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علیرضا ـ حال )  )  

  

فشردم زنگ روی را دستم  .  



 

؟ کیه ـ   

 

 متعلق دانستم می که ای دخترانه و ظریف صدای به اهمیت بی

؛ گفتم ؛ است رضوان به   

 

علیرضا ، منم ـ  .  

 

نشد شنیده ، صدایی هیچ ای ثانیه چند  ...   

 

؟ علیرضا اینجا اومدی که شده چی ـ   

 

داشت دیگری نظر ، لیلی کنار روز آن ، بود عجیب  . 

کرد می شماری لحظه برگشتنشم برای که روز آن  ... 

 



؟ گرفتم می اجازه باید تو از اینجا به اومدن برای ـ   

 

چرخید نمی محبت جز زبانم که روزها آن گذشت   

  ... برایشان

 

؛ کردم تحکم    

 

کن باز رو در ـ  .  

 

 به کردن نگاه از غریبی احساس و بودم من بعد ی دقیقه چند

داشتم رو روبه چهارساختمان  . 

 

توجه قابل شدت به معماری با  ...  

 



 چهار بود توانسته که ایست العاده خارق معمار دانستم می

 اش موروثی باغ در را مرتبط هم به حال عین در ، مجزا ساختمان

دکن بنا  .  

 

 آنها میان از ؛ شوند وصل آن به هم جدید های عمارت ، بود قرار

 یکسال به آن از استفاده عمر گمانم به که ؛ شد ساخته یکی تنها

نکشید هم  ...  

 

 عمارت ، سفیدش دست یک رنگ خاطر به اهالی که عمارتی

کردند می صدایش سفید  ... 

بود خورده پیچ آن در من سرنوشت که عمارتی همان  .  

 

 از استفاده ، داشت کدامشان هر ساکنین هوای و حال به بسته

ساختمان ی جنبه هر  ...  

 



کردند می زندگی یکدیگر نزدیک ، یکدیگر از بودن دور عین در  

.    

  

تنگ زیبا هارمونی این برای دلم غریبانه چه من و   

بود شده  .  

 

 بقیه که عمارتی ؛ کشاندم مرکزی عمارت سمت به را هایم قدم

شدند می متصل او به همه که همان ؛ کرد می تغذیه را ها عمارت  

. 

  

داد می بازی ذهنم در را ای خاطره ، قدم هر  ...  

کردند می دنبال را دختران که پسرانی  ...  

 به و گرفتند می دست در را هایشان دامن که دخترانی

؛ بردند می پناه مادرانشان    

کرد می گاهن ها آن به لبخند با که مردی  ...  

 



ها سال...  بود گذشته ها سال  ...  

بازی کسی نه...  کرد می شادی کسی نه ، دیگر  ...  

 

گذاشتم در ی دستگیره روی را دستم  . 

  

 گرفته دست در را عصایش که دیدم را مردی تصویر در، پشت

 جایی عصا دارم خاطر به او از که تصویری آخرین در ؛ بود

  . نداشت

 می نشان ، بود گذاشته دستش در که عصایی با را شگذر زمان

 ... داد

   

بود انداخته من تمام بر را اش گونه عقاب نگاه ، ابهت با که مردی  

.  

 

پیش های سال آشنایی از اثری ، آن در که نگاهی   

   ... نبود



 

کردم نمی عوض دنیا با من که آشنایی همان  ... 

 می او شبیه ، یدمکش می نفس ، کشیدنش نفس ی بهانه به

خوابیدم می و خوردم می و پوشیدم  ... 

نشدم نامرد او شبیه فقط  ... 

ندادم حکم طرفه یک و نشدم نامرد  ... 

ندادم حکم زندگی و عشق برای  ... 

 

 

 

# ۱۱_پارت  

# زمان_سه_در_زندگی  

 

  

بودند کرده عوض دنیا با مرا...  بود کرده عوض مرا انگار اما  ...  



غریبه نگاهش در اینطور که بودند کرده عوض را من   

 ... بودم

 

پیچید عمارت در بلندش صدای  ...  

 

؟ سال همه این از بعد برگشتی که خوای می چی ـ   

 

 من ؛ بریزم بیرون را گذشته تعلقات ی همه باید دانستم می

بودم شده دیگری زمام متعلق  ... 

  

بدین آزمایش خوام می ازتون...  آزمایش ـ  ...  

 

                               *** 

 

  

چکاوک ـ حال )  )  



  

؟ سال همه ازاین بعد ؟ بود ممکن طور چه    

  

نبود قبول قابل برایم  ...   

برگشتنمان ؟ بود تصادف یعنی  ... 

گذشت نمی آمدنم از بیشتر روز چند که زمانی درست  . 

؟ برنگردم ، داشت اصرار که دانست می حسین بابا یعنی  

   

 او و...  ام تنهایی روزهای تمام جبران به میخواستم انتقام من

خواست می کمک  . 

 

؟ کردم می کمک او با باید چرا   

  

خودش با خواست می که را هرچه تا بود برگشته او   

؟ ببرد   



 

 نمی هم دیگران بودم مطمئن و دادم نمی را اجازه این من نه

؛ بپذیرند توانند    

 

 مطرح که درخواستی و انداخته پایین ار سرش ، بود جالب برایم

کند می  ...  

 

 بعد کردن تازه دیدار برای اینجا بودیم شده فراخوان که وقتی از

  ، بود نیاورده باال را سرش ، سالها از

 ها سال گذر دیدن برای نباید ، کنم نگاه او به نباید دانستم می

شوم دقیق اش چهره در  ...   

 

؟ کردی غلطی چه باز ـ !  

  

بزرگمان عموی ؛ بود محمد عمو صدای  ...  

 



؛ تکرارکرد بازهم و    

 

؟ برنگردی دیگه که نرفتی مگه ؟ اینجا اومدی رویی باچه اصال ـ    

 

 را اش خمیده های شانه و سر ، مظلومیتش این ؛ نداد جوابی

 نداشتم دوست را وضع این ، هایش بدی تمام با ؛ نداشتم دوست

بود بخش لذت برایم کمی فقط ، کمی شاید اما ؛  ... 

   

بلند آن از ، غریبگی بوی که لحنی با ، امیر عمو   

؛ پرسید ، شد می    

 

؟ اینجا خوای می چی دقیقا ـ   

 

 نگاه او به و آورد باال را سرش مدت این طول در بار اولین برای و

 ... کرد



بود پریده رنگ اش چهره  ...  

بود عجیب اش پریدگی رنگ قدر چه  ...  

 تلخی از ، امیر عمو نگاه از کشد می درد قدر چه دانستم می

 ... کالمش

 

پذرد نمی را شیرین پیزهای بودن تلخ وقت هیچ آدم  ... 

   

 می آزمایش یه فقط من ، گفتم هم بزرگ فراهانی آقای به ـ

عمل یه بشه اگر و.  خوام  .  

 

؛ پرسید می که بود حسین بابا    

 

گرفتی هم رو جوابت و اشتید رو خواسته این هم قبال ـ  .  

 

میکنه فرق آزمایش اون با آزمایش این ـ  ...  



نیست کردن ثابت برای آزمایش این  ... 

 

بکشاند باال را نگاهش نتوانست هم من بلند صدای حتی  .  

 

؟ فرقی چه ـ  

  

داریم نیاز بهش موندن زنده برای...  میمیره داره ـ  ...  

 

کشیدم می انتقام نقشه ذهنم در من و  ...  

 

                                 *** 

 

 

#part_12 
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علیرضا ـ گذشته )  )  

  

 حضور اعالم ، بلند صدای با همیشه عادت به و کردم باز را در

؛ کردم    

 

اومدم من...  خوشتیپم آقاجون...  آقابزرگ ـ  ...  

 روز هر پرسی واحوال مسال ؛ نبود عجیبی چیز بودنم اینجا البته

بود ام برنامه جز ، شب هر بخیر شب و صبح  . 

 می آقابزرگ به را کارم از گزارشی اول ، گشتم برمی که ها شب

رفتم می خانه به بخیر، شب از بعد و دادم  .  

 

؟ کنی می صدا و سر باز ؟ بچه خبرته چه ـ  

   

 یموها به دستی که دیدم را جون لیلی و چرخیدم صدا طرف به

کشید خوشرنگش بلوند  ... 



  

 جلب ، بود کرده تن که ای فیروزه پیرهن میان اش برنزه پوست

کرد می توجه  ...  

 

من بابابزرگ ی خونه اومدی باز که بینم می...  خانم لیلی به ـ  !   

 

حمله طرفم به و کرد تر درشت را درشتش های چشم   

  ... کرد

 

 غذای کی نباشم جااین من اگر...  خودمه آقاجون ی خونه ـ

؟ کنه درست آقاجون برا خوشمزه !  

 

کشیدم ام نداشته ریش به دستی  ...  

 

 سر ها دختربچه عین...  بکن رو سنت مراعات...  جون لیلی بابا ـ

کنی می دعوا من با جون آقا  ...  



 

کرد رها ایش قلوه های لب میان از بنفشی جیغ  . 

 

پیر کهاین نه...  است حساس سنش به دانستم می   

 در را گوشم ، برود اینکه از قبل...  خوب...   بازهم اما...  باشد

پیچاند و گرفت دست  ...  

  

کن ول...  کردم غلط...  جون لیلی آی...  آی ـ  ...  

 

کنی مسخره رو من دیگه باشی تو تا...  دیگه نه ـ  ... 

  

داشت درد واقعا  ...  

 

برم قربونت...  باشه ـ  ...  

 



کرد اشاره باال ی طبقه به سر با...  کرد زادآ را گوشم  ...  

 

 بیا شب...  خونه میرم...  داره مهمون...  اتاقشه توی بزرگ آقا ـ

کردم درست بادمجون قیمه برات  ...  

 

 اش مشکی چشمان به که حالی در و گرفتم دست در را دستش

زدم دستانش بر آرامی ی بوسه ؛ کردم می نگاه  ...  

بود پناهم و پشت ها سال دستانی  ...  

 

 تا گوشم از آرام ، شد بوسیده که دستی همان با و زد لبخندی

کشید ام چانه نزدیکی  ... 

  

؟ دارم دوستت قدر چه که دونی می ـ  

 

 شد می تزریق تنم تمام به انگشتانش سر از که اطمینانی حس از

بستم را چشمانم ؛  ... 



  

طور همین منم...  آره ـ  ...  

 

رفت و " گفت یمنتظرم "  ...  

 

شد کشیده ها پله باالی به آقابزرگ پیداکردن برای نگاهم  .  

آمد بیرون اقابزرگ اتاق از که دیدم را سیاوش تعجب کمال در  

...  

بود سیاوش ، بزرگ آقا مهمان پس  ... 

  

بود عجیب کمی ، اینجا دیدنش  ...  

است برگشته دانستم نمی  ...  

باشد نداشته بازگشت دقص فعال کرم می فکر البته  ...  

  



 از بعد ؛ باشد داشته را گذشته صمیمیت همان کالمم کردم سعی

نباشد جایش سر چیزها خیلی بود طبیعی ، مدت همه این  ... 

  

 برگشتی کی ؟ ورا این از خبر چه...  برادر آقای علیکم سالم به ـ

  ؟

 

 ایینپ ها پله از و کشید کوتاهش آستین پیراهن ی یقه به دستی

 . آمد

 

 

#part_13 
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بزنم آقابزرگ یه سر یه اومدم...  ظهر امروز... سالم ـ  ... 

  



کشید آغوشم به ، رنگی کم لبخند با و رسید ام قدمی یک به  . 

  

 نبود کم.  دادم جواب تر محکم را آغوشش و زدم پررنگی لبخند

 تنها آغوش این دشای...  بودیم گذرانده هم پای به ما که عمری

ماند می جایش سر باید که بود چیزی  ...  

  

 بعد نشده تموم پروژتون ؟ گردی نمی بر چرا!  خوب چه ـ

؟ دوسال   

 

 جدا خودش از را من و زد ام شانه به ضربه چند ، دست کف با

 . کرد

  

 هم رفتنش دلیل از ؛ است سخت برایش برگشتن دانستم می

بودم شصمیمی دوست من.  بودم باخبر  ... 

   

اینجا بود شده تنگ بودنش برای دلم اما  ... 



 

را برگشتنش دلم بازهم اما بود غیرتی بی شاید   

خواست می  .   

 را خلقم ، خواب موقع ها شب ، جانم به بود افتاده که عذابی این

کرد می تنگ  .  

نیست هیچکداممان تقصیر دانستم می  . 

  

شود نمی که شود نمی ها وقت بعضی  ... 

   

بود نشده که بود نشده سیاوش برای  ... 

   

؛ اینکه ی نشانه به زدم اش شانه به دستی  

 

 ، عجیب شاید ، متفاوت شاید...  سیاوش هستم همیشه من "

باشم بده اجازه...  هستم ولی  " 



  

رفت در سمت به  . 

 

خدافظ فعال...  برگردم نکنم فکر ـ  ...  

  

 و زد تلخی لبخند که خواند نگاهم از را هایم حرف سیاوش شاید

افتاد راه اش پدری عمارت سمت به  . 

  

؟ رفت سیاوش ـ   

 

برگشتم صدا سمت به  .  

 

خوشون ی خونه رفت ، آره ـ   ...  

 

اینجا بشین بیا ـ  ...  

 



رفت پذیرایی باالی مبل سمت به خودش و  ...  

 

اوامر فرمان به گوش سراپا من...  بفرمایید ـ   

  ...  عالیجنابم

 

دادم می نسبت او به گاهی که لقبی از...  کردیم ای خنده باهم و  

...  

 

 از...  داره اهمیت برات قدر چه که دونم می...  سیاوش به راجع ـ

شناسمتون می بچگی  ...  

 رفتن که دونه می!  بادرکیه پسر سیاوش...  بره بذاری باید اما

کنه کمکش دوری این امیدوارم...  بهتره براش  ...  

 

اون از...  خودم از دلم...  آقاجون تونم نمی ـ  ...  

شه جوری این خواستم نمی من...  گرفته  ...  

  



 پشتم جوره همه دانستم می که مردی ؛ کشید عمیقی نفس

بود ایستاده  . 

  

 هایی وقت یه...  نیست ما تقصیر اما...  جان بابا کنم می درکت ـ

کنترلِ از خارج چیزهایی یه  ...  

 

 شبیه درست لحنی با و کردم مشت پاهایم میان را نمدستا

 آقابزرگ از را نگاهم ، کودکانه خطاهای ترس از هایم کودکی

 . دزدیدم

  

 پسرعموم قضا از که دوستم بهترین که تقصیرمنه شما نظر به ـ

 ؟ شنیده رد جواب و کرده خواستگاری دخترعموم از ، هست هم

 منه مال دختر اون االن ینکها وجدان عذاب بار با من شما نظر به

؟ بکنم باید کار چی ،   

 



 بر کنارم و شد بلند جایش از که را شنیدم را هایش قدم صدای

نشست مبل روی  ...  

 

؟ متنفره من از سیاوش نظرتون به ـ   

 

؛ گذاشت م شانه روی را دستش    

 

 بازنده ظاهر به سیاوش جای به تو و بود برعکس موقعیت اگر ـ

؟ میشدی متنفر سیاوش از ، بودی انداست این ی   

 

آوردم باال را نگاهم  .   

 

 خودش دست که چیزی خاطر به سیاوش از تونم نمی.  نه ـ

باشم متنفر نیست  ...  

 

؛ زد کمرنگی لبخند    



 

امیدوارم...  کنه فکر تو مثل هم سیاوش امیدوارم ـ  ...  

 

                                    *** 

 

# زمان_سه_رد_زندگی  
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علیرضا ـ حال )  )  

  

 و بود کشیده قد مقابلم در ، امروز که را دختری ؛ کردم نمی باور

 باید خواه نا یا خواه من که شرطی ؛ بود گذاشته شرط برایم

کردم می اجرایش  ...  



 سال پنج را غرورم اگر ؛ نبودم تفاوت بی چیز همه به نسبت اگر

شاید کردم می    گریه خون دبای ؛ بودم نکشته پیش  ...  

 کرده که بود کاری تاوان این شاید...  نداشتم ای دیگه راه اما

بودم نکرده که کاری تاوان...  بودم  ...   

  

                                       *** 

  

علیرضا ـ گذشته )  )  

  

 ، میشه پخش آرایشم االن!  بردار چشمام رو از رو دستت علی ـ

میشم زشت  ...  

؛ کردم تر رامحکم دستانم ی گره و خندیدم    

آخ...  شیم پشیمون نمیشه که االن.  سرمون رفته که کاله ـ    

؟ شی پشیمون خوای می که...   حقته ـ   



 جان نوش حرص با پیش دقیقه چند ای ضربه شدت از را پایم

کردم جمع داخل سمت به بود کرده  ...  

میرم دنیا از ناکام...  کنی ناقصمون بزنی یخوا می...  بابا ای ـ  ...  

ادب بی ـ  ...  

 کله که بود سالن ورودی ی پله تک به حواسم که حالی در

برداشتیم را قدم آخرین ؛ نکند پایمان  ...   

برداشتم چشمانش روی از کردنش زده شگفت امید به را دستانم  

...  

چرخید متمس به زده ذوق ، افتاد مان خانه به که چشمانش  .  

وای...  علی...  وای ـ  ...  

 تعجب و خوشحالی شدت از که کوچکش دهان روی را دستانش

 سالن در دارش پف سفید لباس با و گذاشت ، بود مانده باز نیمه

 لباس در دلخواهت عروس دیدن کردم می فکر ؛ زد چرخی

! ؟ دارم من که داشت خواهد را حسی همان ، همه برای سفید

پوستم زیر خنکی حس  ...  



 محمدرضا...  جا این بیام اصال من نذاشتی چی برا بگو پس ـ

گفت می راست  ...  

 اش خورده رژ لبان حرکت به تنها شدم نمی هایش حرف متوجه

؛ بودم دوخته چشم    

 نگه رو تصویر همین...  کنم قابت جا همین میشد کاش ای ـ

عمرم بقیه برای دارم  ...  

 گذاشت گردنم پشت ناز با را دستانش ؛ آمد جلو خرامان خرامان

 جانم به شیرین لرزشی ، رنگش سبز درشت های چشم با و

؛ انداخت    

؟ چرا قاب تو عکسم داری را خودم که وقتی تا ـ   

 اش کشیده و صاف بینی ی تیغه روی بر نرم را انگشتانم نوک

  . کشیدم

؟ من برا مونی می شیرین قدر همین همیشه تو یعنی ـ     

 آن در دخترانگی های نشانه هم هنوز دوسال از بعد که ابروانی

دوخت؛ هم به ظریفی اخم به را بود دیدن قابل ها    



؟ نداری دوستم نباشم شیرین وقتی یعنی ـ   

 ترک لحظه آن در گرفته جا احساس مبادا ؛ نبردم باال را صدایم

؛ بردارد    

همیشه ؛ دارم دوستت همیشه من ـ  ...  

 مقابل در که مرسی ؛ وایسادی من منتظر دوسال این که مرسی ـ

وایسادی آقاجون حرف  .  

؛ نالیدم شده مسخ   

؛ باشم داشته دوستت دادی اجازه که مرسی ـ    

 آخر ی لحظه.  رفت خواب اتاق سمت به کنجکاوی با و خندید

پرسید؛ دستپاچه هم شاید ، نگران نگاهی با و برگشت    

؟ علی ـ   

 به دیگری ی کلمه ولی.  گرفت نمی جا جانم ی هکلم در احساسم

رسید نمی ذهنم  ...  

؟ عزیزم جونم ـ   

سیاوش دونی می تو ـ  ...  



 

 

 

# زمان_سه_در_زندگی   

 

# ۱۵_پارت  

 

 

 تکان اسمش آوردن زبان به از ای لحظه فقط ، ای لحظه شاید

 . خوردم

  

؛ دادم جواب مفید و مختصر   

 

رفت پیش ی هفته یک ـ  .  

  

شد گرد نشچشما  ... 



 

 پسرعمویش سیاوش بازهم بگذرد هم قدر چه هر دانستم می

ماند خواهد باقی .   

 

کنیم فراموش توانستیم نمی ، گذشته اتفاقات تمام با  ... 

 

را بودنمان پسرعمو  ...  

 

را کودکیمان  ...   

  

بودیم عاشق هردو سیاوش و من که این  ...  

 

بود افتاده من نام به قرعه که این  ...  

 

 ازحرف پر سکوت و رفتن وجدان عذاب هنوزهم ما که این

داشتیم را سیاوش  ... 



  

خداحافظی...  آقابزرگ عمارت اومد اخر روز...  نبودی تو ـ  ...  

 

 و چپ به را سرش وار کالفه و داد تکیه پیشانیش به را دستش

داد تکان راست  ...  

 

خواستم نمی...  شه اینجوری خواستم نمی من ـ  . 

 

 تا ، گرفتم آغوش در را نوعروسم و کردم تند قدم سمتش به

 افتاده وجدانش دوش بر ناخواسته که عذابی سنگین بار از کمی

؛ کنم کم بود    

 

 دارم دوست را سیاوش من...  توام عاشق که نیست من تقصیر ـ

همسر مثل نه اما  ... 

  

فهمم می...  عزیزم فهمم می ـ  ... 



  

 دور به ، پشت از را دستانش و داد فشار ام شانه به را سرش

؛ کرد قالب هم به کمرم   

  

؛ بگیرد آرام تا کردم زمزمه آرام گوشش در   

  

 من...  خواد می اینجوری دنیا ها وقت بعضی نیست ما تقصیر ـ

 عاشق سیاوش...  من عاشق دخترعموم...  دخترعموم عاشق

عزیزم نیست تقصیرما دایره این...  دخترعمومون  ... 

  

بره یادم که اینقدر...  علی کن بغل تر محکم رو من ـ  ... 

  

بردم خواب اتاق سمت به را او و انداختم زانویش زیر به دست  ...  

 

کنیم فراموش را امشب یک توانستیم می شاید  ...  

 



 رسیده هم به ، بودن انتظار در دوسال از بعد که امشب یک

 ... بودیم

  

بود عروسیمان شب که امشب یک  ...  

 

چکاوک و من عروسی  ...  

 

# پوالدی_غزل   

 

 

# زمان_سه_در_زندگی   

 

# ۱۶_پارت  

 

  

علیرضا ـ حال )  )  



  

بودم ایستاده اینجا که توانستم می ، توانستم می  .  

 

 دیگری به را پناهم که حالی در ، تنها ، کوچکی سفری ساک با

بودم سپرده  ...  

 

بیاورم مخود همراه اورا بودند نداده اجازه  .  

   

دارین قبول رو مسخره بازی این دوتون هر که حاال "   

من ی خونه تو بذاری رو پات نداری حق ولی اینجا بیای تونی می  

. " 

  

 بذاره رو پاش اون... اون.  بیاری خودت با هم اون نداری حق "

پسرهام و من عمارت تو  " 

  

باش دور پسرهام و من از "  " 



  

 کس هیچ به تو.  بخواد چکاوک اگر کنیم می تبرا رو کار این "

نیستی بدهکار اون ی اندازه به  "   

 

بودم اینجا حاال و  .  

 

 من اما ؛ خواستند می انتقام ، باغ خانه این در نفر چند نبود مهم

بودم اینجا  .  

  

 برای من اما شود می چه نبود مهم ؛ بودم گذشته خودم از من

کردم می کاری هر او نجات  ...  

 

؟ کردی قبول رو شرطم که بینم می ـ   

 

بود سختی کار انداختن چشمش در چشم  ...  

 



آمدم نمی بر اش عهده از من  ... 

 

آمدم برنمی ام گذشته ی عهده از من  ... 

 

انجام رو خوام می که کاری کی...  اینجام آره ـ   

؟ دی می  

  

 را هنشد هم شاید ، بود انداخته باال را ابرویش تای یک کنم فکر

بود کرده وری یک  .  

 

 ، کنه می کار توش که ای خونه خانم با کارگر یه حاال تا کی از ـ

؟ زنه می حرف خودمونی جور این  

  

 کننده منزجر حس این تا دادم فشار هم روی محکم را چشمانم

کنم دور را  .  

 



باشم متنفر خواستم نمی  ... 

 

شوم متنفر   ...  

 

؟ زنی نمی حرف ـ !  

 

انداختم چشمانش در را چشمانم هبالخر  .  

 

؟ بگم باید چی ـ !  

 

 بود پوشیده زیرش که سبزی پیراهن و کوتاه چرم پالتوی آن در

بود همیشه از تر جذاب ،  .  

 

آرایشش بدون و ساده ی چهره وجود با حتی  ...  

 



 بلندی که نفسی به اعتماد و کوتاه قد از کرد می گله روزها آن

داد می او به ها پاشنه  .  

بود آمده برسرش ناخواسته که بالهایی از بودم متاسف  ...  

بود کرده کوتاه را هایش کفش ی پاشنه که بالهایی  ...   

 

کن صحبت درست بعد به این از...  خواهی معذرت ـ  ... 

   

 رحم بی طور همین بودم او جای اگر هم من شاید...  داشت حق

نبود هم کمتر ، بود دهندی صدمه من از بیشتر اگر...  شدم می  ... 

  

انداختم پایین را سرم  ...  

  

خوام می معذرت ـ  ...  

 

آوردم باال ضرب به را سرم اش جمله شنیدن با  .  



 

رفت یادت رو خانمش...  خانم ـ  ...  

 

کشید تیر سرم ای لحظه برای  .  

 

رفت سیاهی ای لحظه برای چشمانم که عمیق آنقدر  .  

 

دادم تکیه آن به را ام پیشانی و بردم سرم طرف به را دستم  ...  

 

بود شده سرازیر ام پیشانی از که شدم عرقی قطرات متوجه تازه  

. 

 

؟ بود آمده کجا از عرق از حجم این دانستم نمی !  

 

انداختم پایین را نگاهم بار این و برگشتم سمتش به  . 

 



 

# زمان_سه_در_زندگی   

 

# ۱۷_پارت  

 

؟ بمونم کجا باید من ، خانم ببخشید...  خانم ـ   

 

 ، بود مانده خیره من به حرفی هیچ بدون و مات ای لحظه چند

شد نمی باورش هم خودش انگار  . 

  

؟ که بلدیش.  هست باغ ته سرایداری انباری یه ـ   

 عمارت جلو بیا بعد و بذار رو وسایلت.  بمونی اونجا فعال تونی می

 به بکشم دستی هی سال چند بعد خوام می.  داریم کار خیلی ،

باغ این  ...  

 

چشم ـ  ...  



 

تالفی شاید ، ها حرف این گفتن بود سختم شاید   

 راضی کار این با اگر اما ، گفتن خانم به او اصرار بود ای گانه بچه

نداشت ایرادی ، شد می  .  

 

شدم دور او از قدمی چند  . 

  

 مغز تونست نفر یه شاید...  بدید آزمایش زودتر میشه اگر فقط ـ

 ، کنم می کار اینجا بخواین وقت هر تا من...  بده استخوان

  خیالتون

  ... راحت

 

کنم حساس را او حدم از بیش اصرار با خواستم نمی  ...  

 

نبود مناسبی وقت االن  ...  

 



                                *** 

 

علیرضا ـ گذشته )  )  

  

 پوشیده که کیمش سرهمی آن در ، مبل روی ، پا و چهاردست

بود نشسته ساکت و مظلوم ، بود  .  

 

 هجوم آن به که بدی افکار شاید دادم تکان وقفه بی را سرم

بپرد ، بودند آورده  .  

  

؟ چکاوک میگی چی ـ   

 

زدم ام سینه به را ام اشاره انگشت   

  

خدا وای...  خوای می من از...  من از تو...  نمیشه باورم ـ  ...  

 



زدم موهایم به چنگی کالفه     

 

گرفت را چشمانش در نشسته اشک نم کاغذی دستمال با  . 

 

 مهربانش و نازک دل از ؛ نیست آسان هم او برای دانستم می

داشتم خبر  . 

 

 واقعا شاید اما است مجبور شاید خود خیال در دانستم می

نبود مجبور  . 

 

نبود عجیب و سخت کرد می فکر که هم آنقدرها شاید  .  

  

 

# زمان_سه_در_یزندگ   

 

# ۱۸_پارت  



 

 

آمد نمی بر من ی عهده از ، بود هم مجبور اگر حتی  . 

 

 منه مال زحمتش ی همه...  دارم حقی منم...  کنم می خواهش ـ

نه االن...  خوام نمی من...   ... 

  

 روی را دستم عاجزانه و نشستم زانو دو روی پایش جلوی

گذاشتم بودند شده مشت که دستانی  .  

 

بود زده زل هم به ایمانه چشم  .  

 

 کنار چی همه با من...  ذارم نمی من...  تونیم نمی ما...  چکاوک ـ

جنس قلم یه این اال میام  ...  

 



 سمت به را نگاهش مسیر و کشید بیرون دستم زیر از را دستش

برگرداند مخالف  . 

  

 تونم نمی من...  جوونیم هنوز ما...  علی...  کنم می خواهش ـ

کنم رها رو وقعیتم این  . 

  

 هم با را نگاهیمان مسیر دوباره و گذاشتم اش گونه روی را دستم

دادم تالقی  .   

 

 به برو تو.  نمیرم کار سر من اصال باشه...  من با چیش همه ـ

باشه؟...  برس درست   

 

فکره بی توعه تقصیر اصال...  داشتم برنامه کار این برای من ـ  ...  

 

؛ شد بلند لمب روی از ضرب با  

  



کنم می خواهش...  چکاوک ـ  ... 

 

علیرضا تونم نمی ـ  ...  

 

 خبر محکم صدایی با که بودم خیره اتاقی در به دقیقه چند تا

زد داد را چکاوک و من جدایی  . 

 

                                       *** 

 

 

# زمان_سه_در_زندگی   

 

# ۱۹_پارت  

 

                                          *** 

 



علیرضا ـ حال )  )  

  

بردم فرو رنگ قوطی در را قلمو  ... 

 

است عادی حالت از بیشتر بدنم دمای ، کردم می احساس  ...   

 

 ، نمور اتاقک آن سرمای و بودم کرده دیروز که عرقی آن با البته

بود عجیب کردم نمی تب اگر  ... 

 

 عمارتش در را پایم بود داد اجازه بزرگ فراهانی که صبح دیروز

بودند شده جمع صبحانه میز دور ، بگذارم  ... 

 

 برای ، گاهی هرازچند دانستم می ، پیش های سال شبیه

جمع هم دور ، پدری عمارت در ، خوردن صبحانه   

شوند می  .   

 



شدم دعوت اینجا به ساعت این در عمدا دانستم می  .  

 

گیرد می آرام ها بازی بچه این با کرد می فکر که دلش از امان  .   

 

 که بازی به گیرد می اش خنده ، بخواند را داستانمان کسی اگر

بودیم انداخته راه  .  

 

 بی تالش ، بزرگ فراهانی اتاق جایی جابه بر مبنی دستورشان

کارها سریعتر هرچه رساندن انجام به برای ام وقفه  ...  

 

بود داده یشآزما فراهانی محمد دیروز.  بودم جا همین فعال  .  

 

 ، باشد مثبت آزمایش جواب ، شده راضی او که حاال بودم امیدوار

 باشم کدامشان دامن به دست باید بار این دانستم نمی وگرنه

کمک برای  ... 

 



 سوزاند می را من دل هایشان خنده صدای کردند می فکر شاید

بود مرده من در چیز همه پیش ها سال دانستند نمی ؛  ...  

 

آمدند که بود شده تمام کارم  ...   

 

فراهانی محمدرضا و سیاوش " فراهانی بزرگ های نوه  "  

 

 بدون ؛ هم به هرسه ؛ شد خیره هم به لحظه چند برای نگاهمان

زدن پلک  ...  

  

 و بود آورده هجوم سمتم به که بود سیاوش که آمدم خودم به

 و دبو کرده حلقه دورگلویم ، کردنم خفه قصد به را دستانش

داد می فشار  .   

 

 

 



 

# زمان_سه_در_زندگی   

 

# ۲۰_پارت  

 

بودم افتاده خس خس به  ...  

 

شود می تنگ نفسم داند می که دانستم می  ...  

 

داشت را کشتنم قصد گویی اما  .  

 

رفتند می رژه چشمانم جلوی از ها خاطره  ...  

 

شد می جا جابه هایشان دست میان مدام که گلویم  ...  

 



؟ کثافت کنی می غلطی چه اینجا ـ  

   

دادم می حق او به باید  ... 

 

 اما بودم کرده او بخششی غیرقابل و وحشتناک کار من ظاهر در

؟ بودم نکرده دفاع خودم از من مگر !  

 

 شکل بدترین به هم آن ؟ بودم نداده را گناهم تاوان من مگر

 .. ممکن

  

...  ددان می را حقیقت سیاوش که دانستم نمی من مگر اما

دانست می هرکسی از بهتر سیاوش  ...  

 

کارگری اینجا اومده ـ  ... 

  

خورد سر دستش از ام یقه چکاوک صدای با  .  



 

 روی ، بود کرده پیدا راه هایم شش به باره یک که هوایی حجم با

گرفتم ام یقه به را دستانم و افتادم زمین  ... 

 

نیاید سراغم به همیشگی مشکل کردم می دعا  ...  

 

  ... االن

 

ها آدم این با  ...  

 

شاید ، خندیدند می مرگم به تنها  ...  

 

 ؛ نشست اش کناری مبل روی پریشان و سرخورده سیاوش

؛ کرد زمزمه لب زیر و گرفت دستانش میان را سرش  

   



 چیز همه که االن چرا! ؟ االن چرا ؟ حاال ؟ برگشتی طوری چه ـ

؟ خوام می من که طوریه اون   

 

 چند که ضرباتی ناخودآگاه و بود اش حالی پریشان به نگاهم

آوردم می یاد به ، بودم چشیده ، پیش سال ...  

 

 ام ساله چند خاطرات میان از را من ، چکاوک ی کشیده پاهای

؛ کشید بیرون    

 

 رو کارت راستی ؟ بینی نمی رو حالش مگه بیرون برو پاشو ـ

؟ دادی انجام   

 

؛ انداختم پایین را سرم  

   

خانم بله ـ  ... 

 



 

# زمان_سه_در_زندگی   

 

# ۲۱_پارت  

 

در سمت به و کردم بلند را جانم نیمه جسم زحمت به   

 . رفتم

   

کن صبر ـ  ... 

  

بود رضوان. برگشتم صدا سمت به  .  

  

 پرادو به متعلق گمانم به که ماشینی سوییچ و آورد باال را دستش

؛ داد تکان چشمانم جلوی ، بود    

 



 در پارکینگ از رو ماشین...  بیرون برم صبحونه بعد امخو می ـ

حیاط جلوی بذار بیار  ...  

 

بودند کرده سکوت همه ، ای لحظه چند شاید  ... 

 

 من العمل عکس به شاید و ما به را نگاهش هم سیاوش حتی

بود دوخته  ... 

   

داشتم توقع هم او از بگویم اگر بود دروغ  ... 

 

خب اما بود هم بیشتر شاید دانم نمی .. بود کمتر توقعم شاید  ...  

 

گذاشت بودم کرده دراز طرفش به که دستانی میان را کلید  . 

 

کردم فکر بودم نشسته ماشین پشت که مدتی تمام   .  

 



 بازنده من از چکاوک گاهی ، منم بازنده ، کردم می گمان گاهی

رضوان گاهی ، بود تر  ...  

 

بود باخت طرف چند بازی این  ... 

 

بود باخت طرف همه انگار اصال  ... 

 

بودیم باخته مان همه  ...  

 

چکاوک برای هم بود باخت من برای هم االنمان وضعیت  ...  

 

بود کشیده هایی سختی چه که کنم در را چکاوک توانستم می  

...  

  

؟ بود بازی ی برنده کسی چه ، بود باخت اش همه انگار اصال   

 



بودم زده زل نقطه یک به متما احساسی بی با را شب  ... 

 

بود خسته و حال بی حسابی روزها این علیرضای  ...  

 

 راه را اتاق گوشه ی کهنه بخاری نداشتم حوصله که آنقدر

  ... بیندازم

 

خواست می را صدایش فقط دلم لحظه آن در  . 

 

 به رنگ های قرص میان االن شاید و است وقت دیر دانستم می

 را چیزها این که دل اما باشد رفته خواب به خورد می که رنگی

فهمید نمی  ...  

 

 

 

# پوالدی_غزل  



 

 

# زمان_سه_در_زندگی   

 

# ۲۲_پارت  

 

 

کرد بهتر را حالم مان دقیقه چند صحبت  ...  

 

کردم می فکر آنچه از بهتر  ...  

 

ساله پنج این آرامش  ...  

 

 اضافه تبم به که دردی سر کردم سعی و برگشتم حال زمان به

بگیرم نادیده بود هشد  ... 

  



 صدا خانم را چکاوک ای لحظه همان از درست شاید ، روزها این

کشید می تیر سرم بیگاه و گاه... زدم  .  

 

 خوبی جای چکاوک...  ببینمت اینجوری و اینجا کردم نمی فکر ـ

عمارت این جلوی درست اونم... حالگیری برای کرده پیدا  ... 

   

باغ ی وشهگ رنگ سفید و تک عمارت  ...  

 

 ؛ بود شده ساخته باغ خلوت ی گوشه در صاحبانش راحتی برای

بزرگ فراهانی دستور به هم آن  ... 

 

بود او با حق  ... 

 

 من برای ، باشد نداشته درد ، هرکس برای عمارت این دیدن

داشت درد بیشترازهمه  ...  

 



انداختم او به نگاهی چهارپایه روی از  . 

 

 و داشت همخوانی سرش شال با بلندش پیرهن های گل رنگ

بود کرده ایجاد جالبی تضاد ، پوستش رنگی بی با دو هر قرمزی  .  

 

را لیلی کنار دیدارمان اول روز آرامش اش چهره   

  . نداشت

 

بود برگشته چیز همه ، نفرت ، عصبانیت  .  

 

داشتم خاطر به دیدارمان آخرین از که دختری همان بود شده  .   

 

زد می قتلم به دست وگرنه کند می کنترل را خودش دانستم می  

... 

 

کنم کمک او به خودم کشتن در توانستم می کاش ای  ... 



 

توانستم نمی اما  .  

 

بود نیاز بودنم زنده به هم هنوز  ... 

 

بود مانده نفر یک  ...  

 

داشت نیاز ماندنم زنده به که بود نفر یک  ... 

    

حوصله دیدم اما ؛ کنم تعجب خواستم اولش منم ـ    

  ... ندارم

 

  ... خندید

 

؛ خندید می راحت اینقدر که حالش به خوش    



 

؟ بده خیلی حالش ـ   

  

گفتم تعجب با و انداختم باال را ابرویم تای یک  : 

  

 که هستی نفری آخرین زیاد احتمال به و اولین تو کنم فکر ـ

پرسی می رو حالش  ...  

 

# پوالدی_غزل  

 

 

# زمان_سه_در_زندگی   

 

# ۲۳_پارت  

 

 



...  بزنن حرف بهش راجع راحت بقیه باشی داشته انتظار نباید ـ

بود جالب برام...  خوب اما...  من مخصوصا  ...  

 

انداخت پایین را سرش  ...  

 

گفتم زیرلب ، نه یا شود می شنیده نبود مهم برایم که صدایی با  

:  

 

 رو این مونهردو و...  هردومون...  تنهاییم ما.  دونم می ـ

 ... پذیرفتیم

  

بکن رو کارت...  نمیشم مزاحمت ـ  ...  

  

دادم باال را ابرویم اش ناگهانی رفتن از متعجب  .  

 

بکشد طول بیشتر نبردمان داشتم انتظار  ... 



  

کشاند اش پدری عمارت سمت به من به پشت را هایش قدم  ...  

 

گرفتم تصمیم لحظه در  . 

 

 داشتن خبر به تظاهر و خبری بی الس پنج این بود کافی شاید

هست دانستم می که ازکسی  ...  

 

؟ رضوان ـ   

 

ایستاد زبانم از اسمش شنیدن با  ...  

 

؟ دیدیش تو ـ   

 

 از بودند لبریز که هایی چشم با و برگرداند سمتم به را صورتش

زد زل من به درد  ... 



 

بود افتاده علیرضایش جان به که دردی  ...  

 

است کسی چه با منظورم دانست می خوب  ...  

 

خوشگله خیلی...  آره ـ  ...   

 

کرد پر باغ پاک هوای از را هایش ریه  .  

 

 اگر گرچه ، خوشحالم کشیدنت عذاب از جورایی یه دونی می ـ

 تو قربانی که اونی.  سوزه می اون برای دلم اما...  بکشی عذابی

من.. . سرمه...  لیلی...  چکاوک...  ی همه مثل...  شد  ...  

 

لرزید حرفش آخرین " من "  ...   

 

او خالی جای  ...  



 

باغ سکوت  ...  

 

بود شده خشک رنگش که قلمویی   ...  

 

زدم جانی نیمه لبخند ، زیباییش تصور از که منی و  ... 

 

                                        ***  

 

# پوالدی_غزل  

 

 

 

# زمان_سه_در_زندگی   

 

# ۲۴_پارت  



 

( علیرضا ـ شتهگذ  )  

  

 بازمی من به را ام رفته دست از آرامش ها گنجشک صدای

 ... گرداند

 

 آرامشی حس توانستم می هم ام بسته های پلک پشت از حتی

ببینم ، بود افتاده راه پوستم زیر که  .  

 

بود رفته جلو ، تند دور با ام زندگی اخیر یکسال  .   

 

 نفس را آفتاب غروب یهوا ، عمیقی دم با و بستم را چشمانم

 ... کشیدم

 

 هایت ریه ، باغ گوشه گوشه ی ساله چندین درختان مرحمت به

از شدند می خفه گاهی   



 ... اکسیژن

  

مان پدری باغ خانه  ... 

  

 بزرگش پسر ، محمد آمدن دنیا به از قبل پیش ها سال آقابزرگ

با برای ، بودش ساخته دل و جان با ،   

بودنشان هم  ...  

 

 ، فرزندش هر آمدن دنیا به با بعدها ، پسرانش و خودش تعمار

اضافه ها عمارت مجموعه به عمارت یک   

کرد می  ... 

 

عجیب معماری با هایی خانه  ... 

   



 هم به هایی عمارت ساختن در چه ، آقابزرگ بود معماربزرگی

فرمان به گوش و گرم ای خانواده ساختن در چه ، وصل  ... 

   

 در هرکدام ، مستقل زندگی مجوز وجود با رانپس که ای خانواده

کردند می زندگی شان ارثی عمارث  ...  

 

سالم ـ  ...  

 

دیدم خودم قدمی چند در را سرمه و برگرداندم را سرم  . 

 

کشید می شالش به دیگری دست و اش یخی لی شلوار به دستی  

...  

 

بود شده قرمز سرما از رنگش بی پوست  ...  

  

پوشید نمی دامن که بود عمارت دختر تنها  .  



 

پوشیدند می دامن و پیرهن ها خانم بود رسم عمارت در  .   

  

آمد می خوشم رسم این از  .  

 

گرفت می قرار خودش جای در چیزی هر گویی  ...  

 

سرمه ولی  ...  

 

نبود سرجایش گاهی سرمه  ...  

 

سالم ـ  ... 

  

؟ بشینم تونم می ـ  

  



 شانه و گرفت جا کنارم در بیخیالی با ، من موافقت اعالم از قبل

چسباند ام شانه به را اش  .. 

 

پروا بی کمی شاید...  بود طور همین بچگی از   ... 

 

 

کشیدم عقب کمی را خودم  . 

 

گذاشتم می احترام ها فاصله به من  . 

 

بود داده نشان که سبزی های چراغ از بعد مخصوصا  . 

 

نداد اهمیتی  ... 

  

 خونه از زنت ؟ نشستی اینجا راچ ؟ عمو پسر شده چی ـ

خوری نمی جم کنارش از که تو وگرنه ؟ بیرون انداختت  ... 



 

# پوالدی_غزل  

 

 

# زمان_سه_در_زندگی   

 

# ۲۵_پارت  

 

 

 

نبود جدید چیز زدنش زبان زخم  ... 

 

مشکل به چکاوک و من دانستند می همه روزها این البته   

آورد نمی رویمان به کسی اما ایم، برخورده  . 

 

پرسید نمی سوالی کسی  .  



 

 ها آن دخالت به نیازی که ایم شده بزرگ آنقدر دانستند می

  ... نباشد

 

بخواهیم خودمان مگر  ...  

 

بود سرمه بود خوشحال عمیقا که کسی تنها  .  

 

 از تاب و آب با و بود کرده جمع را کوچکش دهان که ای سرمه

پرسید می سوال چکاوک و من ظاهری مشکالت  ...  

 

 تو انداختن تیکه وقت االن...  ندارم حال ؟ سرمه میخوای چی ـ

 ... نیست

  

شد خیره ام چهره به و کرد ریز را سبزش چشمان  . 

 



بود چکاوک چشمان شبیه که سبزی چشمان  .  

 

بودند برده ارث به مادربزرگمان از هردو  .  

  

بگو رو راستش ؟ کردی دعوا باهاش ـ  ...  

 

گرفتم پیش در را ام پدری عمارت راه و شدم بلند  ...  

 

شد کشیده دنبالم به بادکنک مانند  ...  

 

 ، هم با بودین معشوق عاشق همه این که زنت اون ببینم بگو ـ

؟ کرده کارت چی    

 

کنم استشمام ، کلماتش الی البه ، را حسادت بوی توانستم می  

...  

 



دلیلش زدن حدس نبود سختی کار  ...  

 

پرسید می را او سرمه که بود اوشیسی هم قضیه طرف یک  ... 

  

اش خانواده اما ، بود کرده ول را ماجرا سیاوش  ...   

  

 در را پیوندمان ، اش دخترانه خیاالت میان در که ای سرمه

بود زده رقم ها آسمان  ...   

 

کردم خالی سرش ، را روزه چند جریانات از حرصم تمام  ...   

  

 ، نبود چکاوک اگه حتی گفتم بهت ارب ده...  نداره ربطی تو به ـ

بردار سرم از دست...   نداشتی جایی من زندگی توی ، تو  ...  

 

 می آن در حرص از هایی شراره که مبهوتش چشمان مقابل در و

کوبیدم بهم را عمارت در ، درخشید  ...  



 

نبود ماندن ساکت آدم سرمه دانستم می  ...  

 

آورد می در را فریادم و داد تالفی  ...   

 

هایمان بچگی مثل  ... 

 

بود آقابزرگ ی نوه ترین مرموز سرمه  ... 

 

کردی نمی را فکرش که زد می ضربه جایی از همیشه  ... 

 

# پوالدی_غزل  

 

# زمان_سه_در_زندگی   

 



# ۲۶_پارت  

 

( علیرضا ـ حال  )  

  

پیشانی ، آستین با که بود چندم بار برای   

کردم می پاک را ام کرده عرق  . 

   

شد می سست پایم و دست و رفت می سیاهی گاهی هایم چشم  

. 

  

بود نکرده رهایم هم هنوز پیش شب چند تب  .  

 

طور همین هم عمارت کردن رنگ کار  . 

   

 زندگی عمارت این در کسی سال پنج این در اینکه زدن حدس

نبود سختی کار بود نکرده  . 



   

داشت سرش در فکری چه چکاوک دانم نمی  .  

 

کند زندگی عمارت این در داشت قصد بود برگشته که حاال شاید  

. 

   

بود او به معلق عمارت این ی همه  .  

 

بود داده او به آقابزرگ که را دنگش سه  . 

 

بودند زده نامش به پیش سال پنج که هم را دیگرش دنگ سه  ...  

 

گشتی برنمی کاش ـ  .   

 

بود محکم همیشه مانند صدایش  ... 

  



بودم مجبور ـ  ... 

  

 کرده رنگ پیش دقیقه چند که قسمتی روی از قلمو با دیگر بار

گذشتم ، بودم  .   

 

که اون...  بمیره ذاشتی می کاش ـ  ...  

 

 به و کردم پرتاب رنگ سطل در را قلمو و دادم دست از را کنترلم

غریدم ام شده کلید های دندان میان از.  کردم حمله سمتش  : 

  

 هرچه تونی می...  بزنی حرف ینجوریا اون به راجع نداری حق ـ

...  نذار دست اون روی ولی.  کنی توهین من به خواست دلت قدر

نذار دست پناهم روی  ... 

 

کرد نمی شدن آزاد برای تالشی و بود خیره ام چهره به زده بهت  

.  



  

نشست دستم روی دستی  .  

 

علیرضا کن ولش ـ  ...  

 

خورد سر دستم میان از اش یقه کم کم  ...  

 

 دستم کار پایم و دست سستی که برداشتم عقب سمت به قدمی

  . داد

 

# پوالدی_غزل  

 

 

# زمان_سه_در_زندگی   

 

# ۲۷_پارت  



 

 

شد حلقه ام شانه دور به دستی که بودند زمین نزدیک زانوهایم  

.   

 

شد گاهم تکیه  ... 

 

شاید بودن گاه تکیه از بودم خسته قدر چه من و  ...  

 

؟ علیرضا شد چی ـ   

 

دوختم اش چهره به را نگاهم  ...  

 

بود شده پیر قدر چه  ...  

 

بود من تقصیر  ... 



   

کشید ام پیشانی روی بر را دستش  .  

 

سوزی می تب تو داری ـ  ...  

  

شد نگران اش چهره  .  

 

بره راه تونه نمی.  کمک بیا محمدرضا ـ  ...  

  

نداشتم مقاوت توان  .  

 

رمب راه توانستم نمی هم واقعا  . 

  

بودم افتاده امنی آغوش در  .  

 



بگیرند آغوش در باید مردها بود گفته کسی چه  ...  

 

شوند گرفته آغوش در باید گاهی مردها  ...   

 

محکمی این به آغوشی هم آن  ... 

 

آمد جلو هم محمدرضا  .  

 

 هم محمدرضا حتی که بود شده انگیز رقت وضعیتم اینکه مثل

بود سوخته حالم به دلش  ...   

 

کشاندند خودشان عمارت طرف به و گرفتند را بغلم زیر دو هر  

...  

 

کرد فرمان به شروع مغزم  ...  

 



سرایداری ی خونه ببرین رو من...  نه ـ  ... 

   

اما ـ  ...  

 

کردم زمزمه توانم آخرین با  : 

 

کنم می خواهش ـ  ...  

  

رفتم حال از و  ... 

  

                                    ... 

 

  

 چشمانم جان به که رخوتی مقابل در آب برای زیادم عطش

شد پیروز ، بود افتاده  .   

 



 روی خیسی دستمال که دستی از و کردم باز آرام را چشمانم

خواستم آب ، کشید می صورتم  .  

  

بیار براش آب لیوان یه رضا محمد ـ  ... 

  

؟ پایین اومده تبش بابا...  بابا باشه ـ  

   

بگو چیزی یه ؟ شنوی می رو صدام علیرضا...  نه زهنو ـ  ...  

 

برگشت آب لیوان با محمدرضا  .  

 

کرد نزدیک لبم به را آب لیوان و انداخت سرم زیر دست  . 

 

گرفت را تمامش بغض ، آمد در خشکی از که گلویم  .  

 



دلیل بی  ...  

 

شد پنهان عرق و آب قطرات الی البه چشمم ی گوشه از اشک  

...  

 

 روی بر خیس دستمال بازهم و گرفت قرار بالشت روی رمس

  ... پیشانیم

 

رسید گوشم به محمدرضا نگران صدای  ... 

  

نکنه تشنج ؟ دکتر ببریمش بابا ـ  ...  

 

 

# زمان_سه_در_زندگی   

 

# ۲۸_پارت  



 

 می ازبیرون دکتر و بود دکتر خانه در چکاوک ، بود جالب

  . خواستند

  

امیر بابا ـ  ...  

 

سوخت هم خودم دل که بود زیاد آنقدر ام کلمه سوز  ...  

سوخت زد؛ بیرون لبانم میان از آرام که ای کلمه برای دلم  ...  

 

کشید صورتم روی را لرزانش دست  ...  

 

شاید بود من از تر بغض پر او صدای  ...  

 

امیر بابا جان ـ  ...  

 



کن بغلم بابا...  میکنه درد سرم بابا ـ  ... 

 

 

 

 

 ، بودم کرده زندگی سال چهار و سی که منی ، بود ردا خنده

بگیرم آغوش ی بهانه  ... 

 

بود رانده خود از را من روزی که آغوشی ی بهانه  ... 

 

  

که لبانی با و آورد پایین را سرش بابا   

زد ام پیشانی سرم به ای بوسه لرزید می  ...  

 

هایمان بچگی شبیه درست  ...  

 



شد می هبوسید ، کرد می درد هرجا  ... 

  

برایم بود کرده مادری ها سال که پدر این از وای  . 

 

میشه خوب االن...  جان بابا میشه خوب االن ـ  ...  

 

شد می پیچیده گوشم در ریز که ای گریه صدای و  . 

 

 می اشک پروا بی و بودیم کرده فراموش را رضا محمد دو هر

 . ریختیم

 

و ددا تکیه ، ام دررفته زوار تخت تاج به   

گرفت آغوش در را ام باالتنه  . 

 



 در را خودم ، بود شده پیدا تازه که شده گم ای جوجه مانند

کردم مچاله آغوشش  ...  

 

؟ شدی پیر اینقدر چرا ؟ علیرضا آوردی خودت سر به چی ـ   

 

 می خفه را هایم هق هق و بودم چسبانده اش سینه به را دهانم

  ... کردم

 

نداشتم حرفی  ...  

 

نبود تعریف برای چیزی  ...  

 

 ، گشتی برمی اگر ولی...  برو گفتم من ؟ جان بابا رفتی کجا ـ

 نمی تو ؟ کردی رو کار این چرا ؟ رفتی چرا...  کردم نمی بیرونت

 ام شرمنده...   جیگرمی بند از باز پسرمی باز باشی هرچی دونی



میپسر...  پسرمی باز ولی...  آوردی پایین رو سرم...  پسر کردی  

...  

 

 

 

# زمان_سه_در_زندگی   

 

# ۲۹_پارت  

 

کرد تر تنگ را آغوشش حرفش اثبات برای  . 

 

 بچه پسر نشبیه ، سرزنشش با آمیخته های محبت به توجه بی

 تکیه ، گشت می پناه دنبال و خورده کتک مدرسه توی که ای

کردم ناله ، کند دفاع او از و بیاید مدرسه به او با فردا که گاهی  : 

 

کرد ولش...  رفت سرمه بابا ـ  ... 



  

آورد باال را سرش .  

 

کردم مشت دستم توب را پیراهنش ، تعجبش به توجه بی  .  

 

 حتی...  هیچکس...  بچه یه و بودم من بابا...  کرد ولمون بابا ـ

بدم غذا بهش باید طور چه دونستم نمی  ...   

 

شد می صدادار هقم هق . 

 

بود رفته پیش ترکیدن مرز تا فشار شدت از سرم  .   

 

 چه دونستم نمی...  نبودم مادر که من...  نبودم زن که من بابا ـ

 بابا...  سرم ریختن می جا همه از طلبکارها...  کنم تمیزش طور

...  بشه آزاد سرمه بدن رضایت تا بهشون دادم داشتم هرچی

...  بابا...  کجاس مامانم پرسه می ازم هی بابا...کرد ولمون بعدش



ندارم دوستش منم حتی هایی وقت یه بابا...  سوزه می براش مدل  

...   

  

بود شده چطور شان قیافه دانستم نمی  .  

 

 گذشته سال چند های سختی از و زدم می حرف وار هیستریک

کردم می ناله ام  .  

  

 آرام پدرم های نوازش با کم کم که بود گذشته قدر چه دانم نمی

 . گرفتم

  

 که دیدم را محمدرضا ، بگذارد بالشت روی را رمس اینکه از قبل

بود ایستاده در نزدیک  .  

 

بود کرده رفتن قصد اینکه مثل  ...  

 



گرفتم دست در را دستش ، شود بلند اینکه از قبل  . 

  

پیشم بمون ، نرو بابا ـ  ... 

  

گذاشت ام پیشانی روی بر  کرد آزاد را دستش  . 

  

بخواب بگیر. .. شکر خدارو اومده پایین تبت ـ  ... 

  

نرو بابا ـ  ... 

  

رفتی خودت که بود راهی این ـ  ...  

  

شد بسته سرشان پشت در  ... 

  



 که هایی اشک از نتوانست بود شده درست انگار که بخاری حتی

کند کم ؛ ریخت می بالشت روی صدا بی  ..  

 

 

 

# زمان_سه_در_زندگی   

 

# ۳۰_پارت  

 

علیرضا ـ گذشته )  )  

  

 قرارداد مفاد دیگر بار اطمینان برای و کردم امضا را برگه آخرین

کردم چک را  . 

  



 بود خانه اتفاقات درگیر ذهنم آنقدر گذشته روز چند در اینکه با

 شرکتی در ، خواستم نمی   بازهم ، نداشتم تمرکز برای جایی که

بیافتاد اتفاقی ، بود امانت دستم در گویی که  . 

  

گشت برمی بزرگ آقا هب ، اصلیش مالکیت که شرکتی  .   

 

 آن در ، درسمان اتمام از بعد هرکدام ، سیاوش و محمدرضا ، من

بودیم شده مشغول  ... 

  

گذاشتیم بزرگ آقا پای جا ، متفاوت دلیلی با کدام هر  ...  

 

آقابزرگ به عشقم من  ...  

 

داشتند را خوشان دالیل هم سیاوش و محمدرضا  ...  

  



 موافقت وبا بودیم گرفته را کار از ای گوشه هرکدام شرکت در

 کرده مدرن را شرکت ، روزمان به های آموخته طبق ، آقابزرگ

 . بودیم

  

 به را شرکت رسمی ای جلسه در و نکرد انصافی بی هم بزرگ آقا

بخشید نفر سه  ما  .  

 

گرفت نظر در جدایی سهم هم دختران برای  . 

  

 نصفه را خودش ضار محمد بالفاصله و شد زده در به ضربه چند

کرد داخل در از  . 

  

علیرضا دیگه بیرون بیا...  گیرتری جو منم از تو بابا ـ  ... 

  

شدم بلند میز پشت از و خندیدم  . 

  



گفتم پوشیدم می را کتم که حالی در  : 

   

 رو سرش ، میزنی حرف باهاش وقتی که کیه اون ببینم صبرکن ـ

؟ بیرون نمیکشه هاش نقشه توی از  

  

 ضربه و کشید گندمگونش صورت بر نشسته ریش ته به یدست

زد پشتم به محکم نسبتا ای  . 

  

 می کل ترش بزرگ داداش با آدم...  بابا رو خودت کن جمع ـ

؟ ندازه  

  

نشست اش عسلی های چشم بر نگاهم  . 

 

بود هم شبیه هایمان چشم رنگ  . 

 



 مبودی هم شبیه...  متوسطمان دهان و بینی ی کشیده فرم حتی

بزرگ آقا به من...  بود شبیه پدر به محمدرضا ولی  ... 

  

بود کرده پدری برایم برادری بیشتراز گاهی و بود برادرم  ... 

  

 پیشانیم به را دستم و کردم خم را سرم احترام ی نشانه به

 . گرفتم

  

هستیم هم بزرگ برادر این چاکِر ما ـ  ... 

  

پرسید ؛ ودب حقیقت کشف پی در گویی که ای قیافه با  : 

  

نیستی فرم رو وقته چند ؟ علیرضا شده چیزی ـ  ...  

 

 

# پوالدی_غزل  



 

 

# زمان_سه_در_زندگی   

 

# ۳۱_پارت  

 

شدم مات ایش یکدفعه سوال از  ...  

 

 مزه دهانم در اش برادرانه توجه شیرینی حتی که آنقدر شاید

 . نداد

 

؟ طور چه نه ـ    

 

ندهد لو را واقعیت لحنم ، کردم سعی  .  

 

کرد ریز کمی را چشمانش  .  



 

است نشده قانع دانستم می  ...  

 

هاست حرف این از تیزتر محمدرضا  دانستم می  ...  

 

بگیرم کمک او از فعال توانستم نمی اما  ...  

 

کمکی چه اصال  ...  

 

چکاوک کار از  ...  

 

م گشنه خیلی...  محمد بریم بیا ـ  ...  

   

شد بلند  ام گوشی صدای بیافتیم راه اینکه از قبل  . 

  



بفرمایید بله ـ  ... 

  

علیرضا آقا.  سالم ـ  ... 

  

آشنا نا و بود ضعیف صدایش  ...  

 

؟ شما ـ   

 

زهره...  چکاوکم دوس من ـ  ...  

 

آوردم فشار ذهنم به  .  

 

 با را او گاهی که آوردم خاطر به را قدبلندی و اندام الغر دختر

بودم دیده چکاوک همراه کوچکش دختر  ...  

 



؟ شما هستید خوب ـ   

 

چکاوک...  بگم باید چیزی یه...  ممنون ـ  ... 

 

 ... چکاوک

 

 که حالی در ؛ آورد هجوم ذهنم به ای لحظه بد فکرهای تمام

 ی حمله از تا رساندم می ام آبی پیراهن ی یقه به را دستم

 چشم به توجه بی ؛ کنم پیدا نجات بود افتاده جانم به که تنفسی

 فریاد ، کردم می سعی که صدایی با ، محمدرضا شده گرد های

پرسیدم ، باشد  : 

 

؟ افتاده براش اتفاقی ؟ چی چکاوک ـ   

 

داد توضیح وار طوطی  ...  

 



 آدرسش...  بگیرید رو جلوش.  کنه عملی رو فکرش خواد می ـ

کنم می اس براتون رو  ...  

 

آزاد بوق صدای و  . 

 

آمد نمی باال نفسم  . 

 

؟ کرد می گونه این و کند می بدقلقی نفسم نستدا می چکاوک   

 

 کیفم در مخصوصش جییب از را اسپری ، هول با رضا محمد

کشید بیرون  . 

 

 

 

# زمان_سه_در_زندگی   

 



# ۳۲_پارت  

 

 محمدرضا های دست آرامش به و گذاشتم هم روی را چشمانم

کردم می فکر شد می کشیده ام سینه قفسه بر که  . 

 

شدم نمی آرام بار این ، همیشه برخالف  ...  

 

بود شده گم بار این آرامشم  ...  

 

فرستاده برایم را آدرس داد نشان ام گوشی صدای  . 

 

گرفتم مقابلش را گوشی ، بپرسد سوالی محمدرضا اینکه از قبل  

. 

 

زندگیِ و مرگ ی مساله...  زود...  آدرس این به برو ـ  ...  

 



افتاد راه و کرد روشن را ماشین ، بزند حرفی اینکه بدون  . 

 

 کسی چه و بخواهم کمک کسی از من بود رسیده وقتش شاید

بزرگترم برادر از بهتر  ...   

  

                                   *** 

 

علیرضا ـ حال )  )  

  

بودم شده دعوت عمارت به  . 

 

ها فراهانی ی خانه در اقامتم طول در دوم بار برای شاید  ... 

  

 می ، گذاشت میز روی بر را اش قهوه لیوان مشآرا با چکاوک

ببینم چشمانش در را آتش های شراره توانستم  ... 

 



نیست بیشتر رواندازی دانستم می که آتشی  .  

 

ببینم هم اندوه و غم توانستم می ، آتش زیر در  . 

 

فرستادم می لعنت خودم به دیدنش با بار هر که اندوهای و غم   . 

  

 مناسبت به داریم خودمونی و وجور جمع مهمونی یه فرداشب ـ

کنی کمک عمارت تو اینجا بیای باید.  من برگشتن  ... 

  

 نگاه باید یعنی ؛ شدم می رو روبه قبلی های آدم با باید یعنی این

کردم می تحمل بارشان ماللت  . 

  

بودم نزدیک اوردن کم به هم من شاید  . 

 

بود زود هنوزهم اما  ... 

  



؟ ومدها آزمایش جواب ـ  

  

رفت ها پله طرف به و شد بلند جایش از  . 

  

بود منفی متاسفانه.  آره ـ  ... 

 

# پوالدی_غزل  

# زمان_سه_در_زندگی   

 

# ۳۳_پارت  

 

بود تر نزدیک من به هرچیزی از آوردن کم  ، کردم اشتباه  ...  

 

بود شده دیرتر حتی تا شاید  ... 

  



گرفتم دست در ، کرد می درد وقفه بی که سری  . 

  

؟ میشه چی االن ـ  

  

داد تکان را سرش  . 

  

بده آزمایش هم اون خوام می سیاوش از ـ  ... 

  

؟ او به نبود تر نزدیک ازهمه ، فراهانی محمد مگر   

 

نداشت همخوانی آزمایش جواب چرا پس  ... 

  

؟ کِی ـ  

  

رفتیم عقدمون آزمایش برای که روزی همون ـ  ... 



  

رسید مه او گوش به شکستنم صدای شاید  ...  

 

کنم منحرف را ذهنم کردم سعی  ...  

  

؟ گفتی چیزی من به راجع بهش ـ  

   

سوازاند را سرم مغز تا عمیقش پوزخند  . 

 

بگیرم نادیده ، بود فرورفته سرم در که تیری کردم سعی  . 

  

 حتی که نداری حقی هیچ ؛ نداری اون به راجع حقی هیچ تو ـ

نیک اشغال هم رو ذهنش از ای گوشه  .  

  

خوام نمی...  دونم می ـ  ... 

  



بود هم زیادت گرچه...  مردی تو که گفتم بهش ـ  ...  

  

رفت باال ها پله از  . 

  

 همون ، عقد آزمایش برا میریم سیاوش منو صبح فردا پس ـ

 خواهش سیاوش از ، سیاوش و من اول و دیم می آزمایش جاهم

 من حرف رو که نیدو می ، بده انجام برات رو کار این کنم می

عاشقمه ، زنه نمی حرف ... 

  

شی خوشبخت امیدوارم ـ  ... 

  

 برایش خوشبختی آرزوی فکر در من و بود رسیده ها پله سر به

بود کرده گیر گلویم در بغض شبیه چیزی ، بودم  . 

 

بگیرم انتقام توانستم می کاش ای  . 

 



برگردم عقب به توانستم می کاش ای  ... 

  

؟ کجان ـ   

مونم می آزمایش تظرجوابمن ـ  ... 

  

کرد اصرار سماجت با  . 

  

؟ کجان نگفتی ـ  

  

میره داره هم یکی اون ، رفته یکیشون ـ  ...  

  

کردم زمزمه زیرلب و  : 

 

بگیرم را رفتنش جلوی بتوانم امیدوارم "   . "  

 



                                           *** 

 

 

 

# زمان_سه_در_زندگی   

 

# ۳۴_پارت  

 

علیرضا ـ گذشته )  )  

  

کردم پرتاب دیوار طرف به قدرت نهایت با را کریستال گلدان  . 

 

 شکل به بودم کرده تحمل گذشته ساعت چند این در که فشاری

آمد می بیرون دهنم از ، پی در پی های نعره  .  

  

آورم می یاد به مه از ای هاله در را گذشته ساعت چند  . 



 

کرد رانندگی ضامحمدر طور چه نفهمیدم  ...  

 

رسیدیم چطور  ... 

 

باشم تنها باید که کردم قانع را محمدرضا چطور  . 

  

 را او و گرفتم را چکاوک دست ، منشی فریاد و داد میان طور چه

 اشک به و بود انداخته پایین را سرش ، ساکت که حالی در

نشاندم ماشین در ، کرد می اکتفا ریختن  .  

 

 ی درخانه را چکاوک و من رضا مدمح چطور نفهمیدم حتی

 پیاده ، عمارت از مبادایم برای بودم خریده ای خانه ، من کوچک

 . کرد

  

فهمیدم نمی هم را خودم فریادهای و چکاوک سکوت  . 



 

بشکنم خواست می دلم تنها  . 

 

را چیز همه  ... 

  

؟ رسمش بود این ـ  

  

آورد باال تمام مظلومیت با را سرش  . 

 

کشاند می آتش وجودم تمام به نگاهش  .  

 

بودم زن این عاشق حال همه در من خدایا  ... 

  

 می ؟ کنی کار چی خواستی می...  چکاوک بده رو جوابم ـ

؟ بکشیش خواستی  

   



انداخت آغوشم در را خودش و شد بلند ناگهانی حرکت یک در  .  

 

شد ریخته آتش روی بر که بود آبی  ... 

  

برش در مکن حلقه را خودم داشتم دوست  ...  

 

 خودمان ؛ شویم ناپدید هم در که دهم فشارش آغوشم در آنقدر

دردهایمان و  . 

  

گذاشت نمی دلخوری اما  . 

 

بگیرد آغوش در را من که گذاشتم تنها  ... 

   

شکست هم در مقاوتم ، کشید ام سینه که را اش گونه  . 

 



دهم نشان دیگری شکل به را ام دلخوری توانستم می  ... 

 

باشد نپیچیده ام بینی در خوشش عطر که ابعد  . 

 

رساندم هم به ، کمرش طرف دو از را دستانم  . 

  

رسید گوشم به قلبم نزدیک جایی از ، اش خفه صدای  . 

  

 تخصص تازه من...  شدم مجبور من...  علی خوام می معذرت ـ

 زحمت براش همه این که موقعیتی خوام نمی...  شدم قبول

 درس این خاطر به...  زدم ازجوونیم...  زدم تو از...  کشیدم

...  شنیدم حرف بقیه و آقابزرگ از تو و من دوسال مسخره

کن باورم...  کشم می عذاب دارم خودمم...  ندارم دوست خودمم  

...  

 

 



# پوالدی_غزل  

 

 

# زمان_سه_در_زندگی   

 

# ۳۵_پارت  

 

گفتم نمی چیز هیچ .  

 

فتمگ نمی چیزی که بود تاریک اینقدر ذهنم  . 

 

نداشتم گفتن برای چیزی  . 

  

شد تر سفت ، کمرم دور به دستانش ی حلقه  ... 

  



بزن حرفی یه...  کنم می دق دارم علی...  بگو چیزی یه ـ  ... 

  

 جدا تنم از را صورتش آرام و گذاشتم صورتش طرف دو را دستم

  . کردم

  

کرد می اذیتم هقش هق  . 

 

 کرد می هم را جانم قصد اگر حتی. گذشت می هم هزارسال اگر

شد نمی کم عشقم از ای ذره بازهم  . 

  

نیست عشق ، شود کم اگر که عشق گفت می همیشه لیلی  ... 

 

شود می تمام آنی به عشق  ... 

  

بود نشده تمام من عشق که فعال  ... 

 



بودم دلخور  ...  

 

  ... زیاد

 

  ... اما

 

بودم که عاشق  ...  

 

را شدنش اذیت آمد ینم دلش ، گذاشت نمی که عاشقی  ... 

  

نشاندم لبش ی گوشه بر ، آرام ای بوسه  ... 

  

زدم بیرون خانه از سراسیمه و  ...  

 

بودم نبخشیده هنوز اما بودم عاشق  ... 



  

بودم کرده زیادی کارهای چکاوک برای من  ...  

 

 کارهای گیر در که مدتی تمام در و بودم نشسته او پای به

 اعتقادات و آقابزرگ مهمتر همه از ، همه مقابل در ، بود درسش

 خودم با ، بودن او با برای لحظه هر که دلم مقابل در ، سختش

بودم ایستاده ، جنگید می  ...  

  

نبود حقم این  ... 

  

زدم بیرون خانه از  ...  

 

شوم تر آرام کمی تا  ...  

 

کشید می طول  ... 

  



بود نکرده کاری کم چکاوک  ...  

 

بود کرده را مان بچه کشتن قصد چکاوک  ...   

مان بچه  ...  

 

داشت بطن در من از که ای بچه  ...  

 

                                           ***  

 

# پوالدی_غزل  

 

 

# زمان_سه_در_زندگی   

 

# ۳۶_پارت  

 



 

علیرضا ـ حال )  )   

  

کردم می تعارف را شربت سینی ، شب سر از که باربود چندمین  

. 

  

نبودند زیاد ها مهمان ، بختانهخوش  .  

 

دور اقوام از هم آن  ... 

  

 در ام قیافه دانستم می ؛ بود دردناک اوایل آن نگاهشان شاید

 که است شده عوض و تکیده قدر آن گذشته سال چند این

شد نخواهد سابق آدم با من شباهت متوجه ، اول نگاه با هرکسی  

. 

  



 را ، ظرفیتم سیاوش بانز از ، چکاوک و سیاوش نامزدی خبر

کرد تکمیل حسابی  . 

  

 ترغیب شب این اتمام تا کردن صبر برای را من که چیزی تنها

بود خانه این از رفتنم و فردا آزمایش ، کرد می  .  

 

کند کمک بتواند سیاوش دادم می احتمال  . 

   

 خانه این به دیگر بتوانم که جایی تا بیافتد اتفاقی هر دانستم می

ردمگ برنمی  . 

  

مردم های نگاه از فاکتوربگیرم توانستم می  . 

 

 فاکتور چکاوک و سیاوش نامزدی خبر پیچیدن از توانستم می

  . بگیرم

 



 نمی طرفم به نگاهی محمدرضا اگر کنم فراموش توانستم می

 خارج آرایش آن با من به توجه بی نیز رضوان حتی یا اندازد

خندد می و نشسته ای گوشه دخترانه حالت از شده  . 

  

نیست مهم ها آن برای من حال دانستم می  .  

 

ای شده فراموش ، کنی فراموش باید گاهی  .  

  

 از را تو ، اند بوده ذهنت در کسانی ها سال که بپذیری باید گاهی

 داشتن دوست است سخت چه و اند کرده بیرون ذهنشان

ندارند دوستت که کسانی  . 

 

باشند داشته دوستت خواهند نمی  . 

  

 همان به رفتن برای را هایشان تبریک سیل و مهمانی شدن تمام

گرفتم نادیده نمور اتاقک  . 



 

 می که دانستم می ، دیدنش برای بودم گردانده چشم شب تمام

بودمش دیده یکبار تنها اینکه با ، بدم تشخیصش توانم  .  

 

 که بود تصویری آخرین ، گذشته سال چند تمام در که یکباری

گرفت می جا ، هایم پلک پشت شب هر  ... 

  

بود نیامده اینجا امشب انگار اما  ...  

 

کنم فراموشش ، بودم کرده سعی ها سال این تمام در  ... 

 

 داشته را هردویشان ، باشمش داشته توانم می که کنم فراموش

کند پوشی چشم حقش از تواند نمی آدم گاهی اما ؛ باشم .  

 

 زده رقم برایم خواستم می من هک ازآنچه فراتر چیزی سرنوشت

  . بود



 

# پوالدی_غزل  

 

 

# زمان_سه_در_زندگی   

 

# ۳۷_پارت  

 

 

بری تونی می فعال کردی رو کارت اگر ـ  .  

  

بود داده قرار مخاطب را من که بود محمدرضا  . 

 

مدت این تمام در بار اولین برای شاید  ... 

  

نیاوردم باال او به کردن نگاه برای را سرم  ... 



 

ندارند دیدن هایمان رفته دست از  . 

 

 در را درد توانستم می کردم می نگاه اش چهره به اگر شاید

ببینم نیز او ی چهره  ... 

   

میرم االن ـ  . 

  

داریم خانوادگی بحث ، برو زودتر آره ـ  .  

  

 آمده وقتی از که سیاوش ی خصمانه نگاه به توجه بی را نگاهم

چرخاندم اطراف در بود، راردادهق محبتش و مهر آماج مرا بود  . 

  

 ای قهوه پالتوی با سالن ی گوشه در غریبه مردی بودم درتعجب

دستش روی رنگی  ... 

  



؟ بود شده خانواده جزء کی از   

 

؟ تازگی به  

  

 و بزنم بیرون خانه از حرفی هیچ بدون تا انداختم پایین را سرم

کنم سحب ام سرایداری ی خانه در صبح فردا تا را خودم  .  

  

بزرگ فراهانی آقای ی اجازه با البته...  علیرضا آقا بمون شمام ـ  

. 

  

 با هماهنگ بلند هایی قدم با ، بزرگ فراهانی آقای به سر با و

 باالی مبل سمت به افتاده برق های پوش کف با عصایش برخورد

کرد اشاره. رفت می سالن  . 

   

نداشتم را بزرگ فراهانی ی قیافه تحلیل و تجزیه ی حوصله  . 

  



نشستند مبلی بر یک هر او از تبعیت به نیز پسرانش  . 

  

 ای لحظه برای را نگاهم که بود امیرفراهانی شاید جمع میان در

گرفت هدف  ... 

 

خانواده کوچکتر پسر  ... 

 

 و بود شده تر تکیده داشتم خاطر به او از که تصویری آخرین از

بازی این رد بودم مقصر ازهمه بیشتر شاید من  ... 

  

 قیافه و بودند شده تر پرپشت  بار این تنکش همیشه های ریش

بود کرده تر افتاده جا را ش  ... 

 

 از پیش ، بزرگش پسر ، محمدرضا با شباهتش امروز که ای قیافه

بود تشخیص قابل ای دیگه زمان هر  .  

 



 ی نسخه محمدرضا ، بود رفته همسرش به که رضوان برخالف

بود خودشاز کوچکتر  .  

  

نشست پدرش کنار در آهسته هایی قدم با چکاوک  . 

 

نشست  حسین عمو کنار در او از تبعیت به هم سیاوش  . 

 

نشستند ای نفره دو مبل روی بر هم رضوان و رضا محمد  . 

  

گفت آرام و انداخت پایین را سرش وارد تازه  : 

  

دخترم دنبال اومدم ـ  ...  

  

شکست من در چیزی و  ... 

   



دخترم ی اندازه به چیزی  . 

 

                                      ***  

 

# پوالدی_غزل  

 

 

# زمان_سه_در_زندگی   

 

# ۳۸_پارت  

 

علیرضا ـ گذشته )  )  

  

بود گرفته نشانه را خوابم ، ام بسته های پلک پشت از آفتاب نور  

. 

  



 چکاوک کشیدن آغوش در برای را دستم ، ام همیشگی عادت به

کردم دراز  .  

  

؟ کجایی ؟ چکاوک ـ  

  

 را هایم پلک ، زیاد خستگی با ، شدم امید نا کردنش پیدا از

دادم فاصله ازهم  . 

 

کرد می درد شدت به سرم  . 

 

بود دیشب دعوای اثرات شاید  . 

  

شدم اطراف محیط متوجه ، شدم خیز نیم که تخت روی  ...  

 

نبودم خودمان عمارت در  ... 

  



بودم خودم ی خانه  .  

 

بودم خریده مشترکم زندگی برای که ای خانه  ...  

 

 خانه در مدتی که بودیم داده ترجیح دو هر ، ازدواج از بعد اما

کنیم زندگی باغ  . 

 

 دوسال از ، وچکاوک من اسم به ، آقابزرگ که کوچکی عمارت

بود ساخته پیش  ... 

  

 را چکاوک ؛ بودم برگشته خانه به شدید درد سر با که دیشب

 . ندیدم

  

بود رفته چکاوک  ... 

 



خوابیدم می تنها که ، بود ازدواجمان از بعد بار اولین برای شاید  

... 

  

 روی بر را خودم قوی مسکن خوردن با و رفتم آشپزخانه به

انداختم تلویزیون جلوی ی نفره سه ی کاناپه  . 

  

 مسکن قرص اثرکردن منتظر و بودم داده تکیه پشتی به را سرم

دمبو  . 

  

 را دستم و فرستادم لعنتی ، مزاحم به خورد زنگ که ام گوشی

کردم بلند دادنش جواب برای  . 

  

؟ بله ـ  

  

؟ علیرضا کجایی ـ  

  



کشیدم پوفی  . 

  

؟ شده چیزی.  محمدرضا خودمم ی خونه ـ  

  

؟ آره ؟ خونه نیومدی دیشب ؟ تو کجایی ـ  

  

ندارد دخالت و کنجکاوی به عادت محمدرضا دانستم می  ... 

 

باشد افتاده مهمی اتفاق باید  ... 

  

نشستم سیخ جایم در  . 

  

؟ محمد شده چیزی ـ  

  



 رضوان صبح امروز...  نیست خوب چکاوک حال...  خونه بیا ـ

نیست خوب حالش دیده ، پیشش رفته .   

 

 

# پوالدی_غزل  

 

# زمان_سه_در_زندگی   

 

# ۳۹_پارت  

 

نشست تنم های سول تمام در نگرانی  . 

 

بود من ی همه کاوکچ  . 

  

کنم می سکته االن...  خوبه حالش بگو ؟ خوبه حالش االن ـ  ... 

  



 تشویش با نیز او ؛ کرد حس را ام نگرانی و تشویش محمدرضا

داد جواب  : 

   

 نفست االن...  نکن هول نیست هیچی...  نیست هیچیش ـ

.. . پیشش بیا فقط تو... پیششه رضوان...  خوبه حالش...  میگیره

؟ علیرضا الو   

  

گرفتم نفسی  .  

 

هست حرف ، حرفش دانستم می ، داشتم اطمینان محمدرضا به  

. 

  

؟ فهمیدن عمو زن و عمو ، محمدرضا...  خونه میام دارم ـ  

  

گرفت وجود ازعمق نفسی  . 

 



کشیدم من که راحتی نفس برای احتماال  . 

  

 که ردآو شانس.  بود کرده هول رضوان...  نذاشت خودش نه ـ

 اما...  بیمارستان ببرمش خواستم...  بودم خونه من تعطیله امروز

  ... نذاشت

  

فعال...  زنیم می حرف.  خونه میام باشه ـ  ... 

  

 نخور هم حرص...  نکنی تصادف بیا یواش ، باش خودت مراقب ـ

گیره می نفست  ... 

  

نباش نگران...  باشه ـ  ... 

  

 ماشینم پارک جای دنبال به هسراسیم و کردم قفل را خانه در

  . گشتم

  



                                        ***  

     

علیرضا ـ آینده )  )  

  

؟ نیست فهم قابل حرفم...  نه گفتم ـ  

  

 به پیشانیم که سردردی کردم سعی و دادم تکان هوا در را دستم

بگیرم نادیده ، کشید می تیر هایم شقیقه  .  

  

زد می دامن داشتم که تهوعی حال به ، محمدرضا باالی سرعت  . 

 

شوم پیاده توانستم می کاش ای  . 

 

نکنم کثیف را ماشینش دادم نمی تضمین  .  

  

داد فشار تر محکم را فرمان  . 



   

؟ هست وجودت تو احساس اصال ؟ چرا ، لعنتی آخه دِ ـ   

 

شد اضافه هایم حالت به هم سرگیجه  .  

  

 مریضیت از اونم.  چکامه و چکاوک از اون ؟ مرگته چه تو اصال ـ

 از ؟ میگیری انتقام داری کنی می فکر ؟ هست حواست اصال... 

میری دست از داری که خودتی احمق دِ ؟ ما  ...  

 

 

 

# زمان_سه_در_زندگی   

 

# ۴۰_پارت  

 

بود آمده حلقم نزدیکی تا ام معده اسید  . 



 

 تا دهم کتحر کمی را سرم بود کافی که بود بد آنقدر حالم

 باال ، باالیش مدل ماشین در ، بودم نخورده و خورده که را هرچه

  ... بیاورم

  

 نگه را ماشین نبود مهم برایم ، گرفتم در ی دستگیره به را دستم

نه یا دارد  .  

 

بخورم آزاد هوای و بندازم ای نقطه در را خودم خواستم می فقط  

. 

  

دار نگه ـ  ... 

  

 من به نگاهی چشم ی گوشه از بود جاده به حواسش که همزمان

 . انداخت

   



؟ کنه می درد سرت ؟ گرفته نفست ؟ شده چی ـ   

  

دار نگه فقط ـ  . 

  

گذاشتم دهانم روی را دستم  . 

 

 می اضافه ام لعنتی تهوع به هم نفس تنگی داشت نمی نگه اگر

 ... شد

  

دار نگه علیرضا جون ـ  ... 

  

کرد پارک ، معوج و کج ، ابانخی ی گوشه را ماشین ، حرفم با  .  

  

 توقف با و کردم باز را در ، شود متوقف کامل ماشین اینکه از قبل

کردم پرت ماشین از را ام تنه نیم ، ماشین  . 

  



 تر، تمام هرچه شدت با و بودم گرفته جوی ی لبه به را دستم

زدم می عق  .  

 

 دهانم از ما معده محتویات جای به که بود مغزم گویی فشار هر با

ریخت می بیرون  . 

  

 به محمدرضا که آبی با دهانم شستن صرف ام انرژی آخرین

شد بود گرفته سمتم  .  

شد حالیم بی متوجه محمدرضا  .  

 

کرد بلندم زحمت با و کشید صورتم به را خیسش دست  . 

  

نشست فرمان پشت هم خودش و بست را ماشین در  . 

  

بودیم نشسته طور همان دقیقه چند  . 

 



نبود میانمان درفضای احساسی هیچ  . 

  

؟ علیرضا ـ  

  

کردم باز آرام ، بودم بسته پیش ی دقیقه چند تا که هایی چشم  

.  

  

بله ـ  ...  

  

بازی این کن تمومش...  بیا کنم می خواهش ازت ـ  ...  

 

 

# ۴۱_پارت  

 



 که بود بد آنقدر حالم.  بود آمده حلقم نزدیکی تا ام معده اسید

 و خورده که را هرچه تا دهم حرکت کمی را سرم دبو کافی

بیاورم باال ، باالیش مدل ماشین در ، بودم نخورده  ...  

  

 نگه را ماشین نبود مهم برایم ، گرفتم در ی دستگیره به را دستم

 هوای و بندازم ای نقطه در را خودم خواستم می فقط.  نه یا دارد

بخورم آزاد  . 

  

دار نگه ـ  ... 

  

 من به نگاهی چشم ی گوشه از بود جاده به حواسش که همزمان

 . انداخت

  

؟ کنه می درد سرت ؟ گرفته نفست ؟ شده چی ـ   

  

دار نگه فقط ـ  ... 



  

 هم نفس تنگی داشت نمی نگه اگر.  گذاشتم دهانم روی را دستم

شد می اضافه ام لعنتی تهوع به  ... 

  

دار نگه علیرضا جون ـ  . 

  

کرد پارک ، معوج و کج ، خیابان ی گوشه ار ماشین ، حرفم با  .  

  

 توقف با و کردم باز را در ، شود متوقف کامل ماشین اینکه از قبل

کردم پرت ماشین از را ام تنه نیم ، ماشین  . 

  

 تر، تمام هرچه شدت با و بودم گرفته جوی ی لبه به را دستم

زدم می عق  .  

 

 دهانم از ام معده ویاتمحت جای به که بود مغزم گویی فشار هر با

ریخت می بیرون    



 به محمدرضا که آبی با دهانم شستن صرف ام انرژی آخرین

شد بود گرفته سمتم  ... 

  

 صورتم به را خیسش دست.  شد حالیم بی متوجه محمدرضا

کرد بلندم زحمت با و کشید  ... 

  

نشست فرمان پشت هم خودش و بست را ماشین در  ... 

  

بودیم نشسته ورط همان دقیقه چند  . 

 

نبود میانمان درفضای احساسی هیچ  . 

  

؟ علیرضا ـ  

  

کردم باز آرام ، بودم بسته پیش ی دقیقه چند تا که هایی چشم  

.  



بله ـ  ...  

  

بازی این کن تمومش...  بیا کنم می خواهش ازت ـ  ... 

  

 مهم برام انگار جورایی یه...  خیلی...  محمدرضا ام خسته ـ

 . نیست

  

مهمه ما برای ـ  ...  

  

 رها را چیز همه بود رسیده آن وقت شاید ، کردم فکر خودم با

بروم و کنم  .  

  

 کسانی برای توانستم می که جایی تا رفتن از قبل باید شاید

بودند من برای روزگاری که باشم  ...  

  

؟ کنم کار چی باید االن ـ  



  

تعجب از شدند نزدیک موهاش ی ریشه به ابروهایش  . 

  

؟ شدی راضی االن یعنی ـ  

  

نگرفت من از جوابی  . 

  

اونجاست چکاوک...  بزرگ آقا ی خونه بریم...  بریم ـ  ...   

  

                                                        ***                                                    

 

 

 

# ۴۲_پارت  

 

چکاوک ـ حال )  )  



  

 می خارج ازگوشم.  خورد می چرخ گوشم در مدام ، تشکلما

 برخورد گوشم ی پرده به باز و گشتند می باز دهانش وبه شدند

کردند می  ... 

  

 دقت که خوب اما. شنیدم می ، بود اول بار برای انگار که کلماتی

 به.  بودم شنیده هم پیش ها سال را کلمات این بینم می کنم می

 هربار من و بودند آمده بیرون علیرضا نزبا از مختلف های شکل

شدم می رد ها آن به توجه بی  ... 

 

 بقیه و خودم برای را سال پنج این تمام که توجه بی قدر آن

بودم خریده  ... 

  

 خونه از ؟ ای کاره چی تو اصال ؟ چی یعنی ؟ میگی داری چی ـ

بیرون برو پاشو ما ی  ... 

  



 را جمالت ، پریده رنگ و خشمگین ای قیافه با که بود سیاوش

کرد می ردیف سرم پشت  ... 

   

آورد در بهت از را جمع ، آقابزرگ صالبت پر صدای  ... 

  

 این غیر در ؟ درسته هات حرف کنی ثابت که داری مدرکی ـ

بگه رو چیزها این تونه می هرکسی.  ده نمی معنی هیچ صورت  

... 

  

باشی نیومده علیرضا طرف از تو معلوم کجا از اصال ـ  ... 

   

 زبان از که جمالتی انگار.  افتاد علیرضا مات ی قیافه به نگاهم

 بود نگذاشته او روی تاثیری هیچ ، بود شنیده محمدرضا

بود کشته را احساساتش ی همه انگار بود حس بی صورتش.  ... 

  



 انگشت رفتن نشانه ، باشد سخت آدم برای باید اینکه نه مگر

؟ دتخو سمت به برادرت اتهام ! 

  

 وضع از کالفه.  بود کرده معرفی پرند سام را خودش که مردی

کشید صورتش به دستی ، آمده پیش  ...  

  

 به بود هم اگر حتی مطمئنم گرچه.  کجاس سرمه دونم نمی ـ

 از بعد حتی...  خواست خودش سرمه...  کرد نمی اعتراف چیزی

 کردم که کاری پای من وگرنه نگشت من دنبال کاری گند اون

 من میگم دارم که باالتر این از.  مدرکم خودم من...  وایمیسم

کردم رو کار این من...  بودم  ...  

  

گفت و کرد اشاره علیرضا به  : 

  

 وقت چند همین تا هم من...  نمیشناسه رو من اصال آقا این ـ

 اون داستان این تو فهمیدم تازه...  شناختم نمی رو اون پیش



 کرده من که کاری ی ضربه...  خورده رو صلیا ی ضربه که بوده

  ... بودم

 

 

# زمان_سه_در_زندگی   

 

# ۴۳_پارت  

 

 بود سخت برایمان چیز همه باور ؛ بود رفته فرو سکوت در جمع

 جدال همه آن از پس... مدرک همه آن از پس پیش سال پنج... 

علیرضا اعتراف از پس حتی...   ... 

  

شد بلند جایش از سیاوش  . 

  



 به داری هستی کی نیست معلوم اصال که تو...  نداره مکانا ـ

 می سواستفاده غیبتش از دارین ؟ زنی می تهمت من خواهر

هستی عوضی همین همدست هم تو ؟ کنین  ... 

  

سیاوش دیگه کن بس ـ  ...  

  

ایستاد پرند سام مقابل و شد بلند جایش از ، آقابزرگ  ... 

  

کن ثابت ـ  ... 

  

زد زل او چشمان در پروا بی هم سام  ...  

دی ان دی آزمایش...  دیم می آزمایش ـ  ... 

  

 ببر شبیه که دیدم را علیرضا تنها.  افتاد اتفاقی چه که نفهمیدم

برد هجوم سمتش به ای درنده  ... 

  



داد فشار و گرفت دستش در را سام گلوی  ... 

  

 ناال ، بودی قبرستونی کدوم سال همه این...  کردی بیخود تو ـ

 اون...  بذاری دست من دختر رو نداری حق...  جا همون برو هم

منه مال دختر  ...  

  

 خارج گلویش از که بود خرخرضعیفی ، خودش از سام دفاع

رفت می کبودی به رو دویشان هر ی چهره...  میشد  ...  

  

العملی عکس هیج بدون ، بودند دوخته چشم ها آن به تنها بقیه  

... 

  

 در را علیرضا دستان پشت از و جنبید خودش به محمدرضا

گرفت دست  ...  

  

بسه...  میکنی ش خفه داری علیرضا بسه ـ  ... 



  

کشید عقب را او زور و ضرب با و  ...  

  

 سرفه به شروع و افتاد زمین به سام کشیدنش عقب محض به

کرد زدن  ...  

  

 یعسل...  بود شده رنگ بی که افتاد علیرضا ی چهره به نگاهم

بود شده کدر چشمانش  ... 

  

کرد خارج محمدرضا حصار از را دستانش  ... 

  

 از من...  دونستم نمی من ولی ، داری حق کنی هرکاری ـ

 بازی شما مثل هم من...  نداشتم خبری وقایع این هیچکدوم

بودم خورده  ...   

 

غرید علیرضا  : 



  

 گیرم.. . راست حرفات ی همه گیرم...  نداری حقی هیچ تو ولی ـ

 دنبال اومدی...  کار چی اینجا اومدی...  روزگار ی خورده بازی

 ، نداشت ای نتیجه هیچ برو...  آقا برو...  کاریات کثافت ی نتیجه

من کردن بیچاره جز  ... 

  

.  گیرد می نفسش هم باز دانستم می. بود افتاده نفس نفس به

 آورده خاطر به تازه انگار ، بود برگشته که زمانی از بود جالب

نبود یادم قبال چرا...  دارد نفس تنگی بودم  ... 

  

آورد دلیل بازهم سام  . 

  

...  دنبالش اومدم من...  هست اونم دونستم نمی من ولی ـ

باشه باید که جایی ببرمش  ... 

  

برد هجوم سمتش به بازهم علیرضا  ... 



 

انداخت چنگ اش یقه به باز و زد زانو کنارش  ... 

  

 فکر بهش حتی نداری حق...  منه دختر...  منه مال طفق اون ـ

 ... کنی

  

 توجه کس هیچ به...  شد بلند کنارش از و کرد ول را اش یقه

  ... نداشت

 نگاهش اما ؛ دارد قصدی چه دانستم نمی...  آمد من سمت به

 از را نگاهش خط که دادم می تشخیص منی را این ؛ بود خالی

بودم حفظ  ...  

 سمت به را دستش...  شد متوقف که رسید ام یقدم چند به

داد فشار هم به را چشمانش و برد سرش  ...  

 لرزیدن به شروع زانوهایش که بود رفته پاهایش از رمق انگار

  . کرد



 به من مانند نیز او که شد حالتش متوجه من مانند هم محمدرضا

 و رفت حال از علیرضا ، رسیدنمان از قبل ؛ آورد هجوم سمتش

کرد برخورد سالن کف های پوش کف به سرش ؛ افتاد زمین به  .   

 سرش زیر از که خونی و افتاد اش بسته های چشم به نگاهم

بود شده جاری  ...  
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# ۴۴_پارت  

 

 

علیرضا ـ گذشته )  )  



  

 در را دادم صدای زد گردنم پشت محمدرضا که محکمی ضربه

  . آورد

  

من پای نذارش...  دیگه ، بود خودت تقصیر بابا ای ـ  .  

  

گفت غرور با و زد امیر بابا ی شانه به دستی آقابزرگ  : 

  

 من ی عهده از تونین می کردین فکر برادر دوتا شما ؟ چی پس ـ

؟ بربیاید پسرام و  

  

خندید محمدرضا  .  

  

 هنوز ، شهمی بابا داره.  علیرضاس این تقصیر.  آقاجون بابا نه ـ

کنه بازی طوری چه نگرفته یاد  ... 

  



 رضوان حصار در که انداختم چکاوک به نگاهی ، حرفش با

 از کوچکش و گرد شکم.  بود نشسته ، پری عمو زن ، ومادرش

 تشخیص قابل ، بود پوشیده که کوتاهی ای سرمه پیرهن میان

 ... بود

  

 میان از بتهال ، بخوانم نگاهش از را عشق توانستم می هم هنوز

بودش پوشانده که دلخوری غبار  ...  

  

 چهره اعصاب و مغز تخصص از دادنش انصراف از بعد که غباری

 نه ؛ بود خودش درخواست به که انصرافی...  بود پوشانده را اش

...  زد را خودش حرف...  کنم قانعش نتوانستم...  من خواست به

دانشگاه برم وضعیت این با تونم نمی "  ... " 

  

 ماشاهلل.  کوچیکتره تو از علیرضا.  باش فکر به کم کم هم تو ـ

دنیا میاد ش بچه دیگه چندماه  . 

  



 تنها جمع میان در ؛ انداخت پایین را سرش خجالت با محمدرضا

دانستم می را خجالتش دلیل که بودم من  ...  

بود رفته گرو که برادرم دل از امان  ... 

  

نرمالم من...  من گردن دازیننن را علیرضا بودن هول ـ   ... 

  

 می کوبیده آقابزرگ ی خانه در به که متوالی های ضربه صدای

گذاشت نصفه را بحثمان ، شد  .  

  

 به بازو از را سرمه که دیدم را محمد عمو هیکل بعد دقیقه چند

 کم.  بود اشک در غرق صورتش ای سرمه ؛ کشید می خود دنبال

ببیند شکل این به را سرمه کسی آمد می پیش  ... 

  

 و محمد عمو خشمگین نگاه.  کردیم می نگاه ها آن به مات همه

سرمه ی ترسیده نگاه  ... 

  



 ببین.  زده من زندگی به گندی چه پسرت ببین پاشو داداش ـ

کرده خام طور چه رو من دختر  .  
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کرد می نگاه ها آن به زده بهت ای فهقیا با همچنان امیر بابا  .   

  

 سرمه به ربطی چه ما ؟ محمدرضا یا من ؟ بود کی پسر از منظور

بودیم؟ دیده را سرمه کِی اصال ؟ داشتیم  

  

؟ ببینم بزن حرف درست ؟ محمد میگی چی ـ  



  

.  آورد یورش من طرف به و کرد ول را سرمه دست محمد عمو

داد تکانم کممح و گرفت دست در را ام یقه  .  

  

 که تو.  شدی بزرگ خودمون ی سفره سر توکه.  عوضی آخه دِ ـ

 ها ؟ شکوندی نمک خوردی نمک چرا آخه دِ.  بودی خودم خون

 ؟

  

 را چشمانم که آنقدر.  کشید فریاد صورتم در را آخر ی " ها "

دادم فشار هم روی  .  

  

 زمین روی حکمم.  داد هولم عقب به و کرد رها را ام یقه باره یک

   . افتادم

 به زمین روی نشسته و رفت عقب عقب ، مستاصل هم خودش

داد تکیه دیوار  . 

نالید زیرلب و گرفت دستانش میان را سرش   : 



  

 بگم نمیشه روم ؟ بگم دردم کدوم از ؟ آقابزرگ بگم چی ـ

کرده کار چی باهام علیرضا  . 

  

پرسید لرزید می که صدایی با امیر بابا  : 

  

؟ کرده کارت چی من ی بچه ؟ گی می چی ـ   

  

؟ کرده کار چی من ی علیرضا.  محمد آقا میگه راست ـ  

  

 و استوار ، کشیده قامت با زنی.  شد کشیده جون لیلی به نگاهم

من جونِ لیلی و رضا محمد مادر گاهی ، رضوان مادر.  محکم  .  

 

پناهم...  من وفای با لیلی   ... 

  

انداخت سرمه به نگاهی محمد عمو  . 



  

 گهی چه علیرضا بگو خودت.  کردی غلطی چه.  بگو خودت ـ

 ... خورده

  

 دهان به پریده رنگ با که بود چرخیده چکاوکی سمت به نگاهم

 بود نشسته ای گوشه ساکت ماجرا ابتدای از.  کرد می نگاه سرمه

کشید می اش ماهه شش شکم روی دستی گاهی از هر و  .  

  

لرزش کمی با...  ردک باز لب سرمه  ... 

  

علیرضا از...  ام حامله من ـ  ... 

  

شد خشک موهایش میان رضا محمد دست  ...  

     

شد مشت پایش روی امیر بابا دست  ... 

  



 شروع آرام هایش شانه و گذاشت زانو روی را سرش محمد عمو

کرد لرزیدن به  ... 

  

 شده سست پاهایش که بزرگ آقا ی شانه زیر دست حسین عمو

انداخت ، بود  ... 

  

گذاشت دهان روی را دستش رضوان  ...  

 

زد آرامی ی ضربه اش گونه به دست با پری عمو زن  ... 

  

رفت قلبش طرف به جون لیلی دست  ... 

  

رفت شکمش طرف به چکاوک دست  ... 

  

 کرده گیر نفس تا رفت می گلویم طرف به هم من دست کاش ای

کنم آزاد را  ... 



 

                                 ***  
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علیرضا ـ آینده )   )  

  

بود گذشته ساعتی نیم  .   



 دیگران به ، خودم به ، بودم رفته طفره مدت این تمام در اینکه با

؟ شد می مگر نداشتم دیدنش برای تمایلی بودم قبوالنده !  

 اهمیت ، کردم می تظاهر...  کردم می وتیتفا بی به تظاهر من

ام کرده    فراموش ، ندارد اهمیت ، دهم نمی  ...   

 دیدنش برای گونه این قلبم که بود تظاهر سال چند این ی همه

 از دست پیش ی دقیقه   چند امان بی تهوع.  کوبید می محکم

 می...  بود سوخته حالم به دلش شاید...  بود برداشته سرم

ندارم مشکل کم دانست .   

 را خودم باید اول دانستم نمی ؟ کردم می شروع باید کجا از

 ؟ بگیرم آغوش در را او کار اول همان بود بهتر نه یا کنم معرفی

 تند پا سمتش به ؟ کنم کار چه گرفتنش آغوش در برای اصال

 توانم می حتی یا ؟ کنم حلقه دورش را دستانم ، زنان قدم یا کنم

کنم باز ازهم ، کردنش بغل برای را دستانم و بزنم زانو  ...  

 نمی حس را آقابزرگ نگاه سنگینی که بود مشغول فکرم آنقدر

کردم نمی حس را کس هیچ نگاه سنگینی...  کردم  ...  

داد خبر عمارت اهالی به محمدرضا که پیش ساعت نیم  ...  



  

 از هیچکدام در...  ببینم اورا آقابزرگ ی خانه در دادم ترجیح

نداشتم ای چاره اما ؛ نبودم راحت ها عمارت این  ...   

؟ کجان محمدرضا ـ   

 به کردن نگاه با و چرخاند آقابزرگ سمت به را سرش محمدرضا

؛ داد جواب ، مارکش استیل بند ساعت   

 خودش چکاوک بیچاره...  نزدیکن گفت زدم زنگ چکاوک به ـ

داره استرس خیلی  ...  

کرد ریز را چشمانش ، امیرفراهانی  ...  

نشه اذیت...  ام چکامه نگران من ـ  ...   

 و سیاه ریش ته به دستی ، فراهانی حسین ، کوچکترش برادر

 امیر به نگاهی عینکش مشکی فرم پشت از.  کشید سفیدش

  ... انداخت

دونه می چکامه ـ  ...  

چرخید او سمت به ضرب به گردنم  ...  



؟ دونه می چکامه ؟ چی ـ   

انداخت گینیسن نگاه  ...  

 جریان اون بعد وقت چند...  گفته بهش چکاوک خود...  آره ـ

اینا و بیمارستان  ...  
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کردم زدن قدم به شروع کالفه و شدم بلند جایم   ...  

 و بیام کردم نمی قبول من اگر  ؟ کرده رو کار این چرا ، آخه دِ ـ

؟ دادین می بهش جوابی چه ببینمش   



داد جواب تحکم با فراهانی حسین  ...  

کردی می قبول ـ  ...  

پرسیدم او از تر محکم  ...  

 پیش سال پنج که آدمیم همون من ؟ مطمئنین اینقدر کجا از ـ

بره دادم اجازه  ...  

؛ گفت ، بود شده تر بلند کمی معمول حد از حاال که صدایی با    

پدری یه چون ـ  ...  

نشستم و زدم پوزخندی  ...  

کنین می اشتباه ـ  ...  

 آهسته هایی قدم با و شد بلند جایش از.  کرد پوفی محمدرضا

نشست من کنار  ...  

 ازش تونستی طوری چه ؟ بکنی رو کار این تونستی طور چه ـ

؟ بگذری   

دادم تکیه مبل پشتی به را سرم  .  



...  بگم گذروندم که یهای لحظه از برات بار هزار تونم می من ـ

؟ داری دوست   

داد تکیه مبل پشتی به را سرش ، من از تبعیت به هم او  .  

؟ داشت درد خیلی ـ   

زدم سوالش جواب در جانی بی لبخند  ...  

؟ کردی تحمل سال همه این طوری چه ـ   

 ، دونی می که اونجاس...  بهتره برات رفتن هایی وقت یه ـ

 رفته که کسی...  باشه نداشته بهتره...  نداره برگشتی رفتنت

بمونه رفته بهتره  ...  

 نگاهش متوجه ؛ بودم نداده تغییر را نگاهم ی زاویه اینکه با

چرخید سمتم به که شدم  .   

؟ برگشتی چرا پس ـ   

برگشتم سمتش به هم من بار این  .  

پیش وقت خیلی...  رفتم من...  بمونم که نیومدم ـ  ...  



 که کرد باز حرفی گفتن برای را دهانش ... شد شل صورتش

پیچید سالن در کسی های قدم صدای  ...  

 را رفتنشان روز یک که ها همان...  بودند خودشان...  بود خودش

بودم دیده  ...   

بودند برگشته بار این  ...  

 کرده جمع کوچک گیر دو با جلو از را اش فرفری طالیی موهای

   ... بود

 یه و بود پوشانده سفید شلواری جوراب با را کوچکش پاهای

 مخمل دامن به را دیگرش دست و چکاوک دست در دستش

بود گرفته کوتاهش  ...  

...  بود من شبیه داشتم انتظار آنکه از بیشتر اش چهره اجزای

بود سبزش های چشم تفاوتمان تنها  ...   

داشت ادامه همچنان ، سبز های چشم نسل اینکه مثل  ...  

 هایی قدم با...  کشید بیرون چکاوک دست از را شکوچک دست

کرد نمی غریبی احساس او ، من برخالف...  آمد سمتم به آهسته  

...  
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 که تصمیمی از اینکه مثل ؛ کرد مکث رسید که  ام قدمی یک به

بود شده پشیمان بود گرفته  ...  

داشتم برمی من را دیبع قدم باید شاید  ...  

گرفتم سمتش به را دستم و شدم خم پایش جلوی  ...   

علیرضام من...  کوچولو خانم سالم ـ  ...   



 که شد جذب قرمزی های الک به ام توجه و آورد جلو را دستش

بود کرده رنگی را کوچکش های ناخن ...  

م چکامه منم ـ  ...  

دادم قورت را دهانم آب  ...  

؟ ام کی من یدون می ـ   

داد تکان آرام را سرش  ...  

؟ ذاری می کنم بغلت بخوام اگر...  بخوام اگر...  االن یعنی ـ   

 چکاوک مثل درست حرکتش...  کرد غنچه باال سمت به را لبانش

کرد می لوس برایم را خودش که ها موقع همان... بود  ...  

تونی می...  امم ـ  ...  

انداختم دورش را دستم  ...   

 مشام به را فرش موهای عطر.  گذاشت گلویم زیر آرام را سرش

  ... کشیدم

کرد حلقه گردنم دور را دستش ، گذشت که کمی  ...   



کردم تر تنگ را حلقه  ...  

 گوش زیر روزی که آرامی همان به...  خواندم آرام گوشش زیر

خواندم می مادرش  ...  

دارم دوستت ـ  ...  

 ، گوشم زیر روزی که نرمی همان به ... خواند نرم گوشم زیر

خواند می مادرش  ...  

بابایی...  دارم دوستت منم ـ     

 

                                       *** 

 

  

چکاوک ـ حال )  )  

  

بودیم نشسته منتظر امیر عمو و محمدرضا ، من  ...   



 بودم منتظر.  افتاد می اتاق ی بسته در سمت به مدام نگاهم

بدهد نجاتمان نگرانی از بیاد کسی  ...  

آمد سر پشت از کسی های قدم صدای  ...   

...  کرد می نگاهم که بود سیاوش.  آوردم باال را سرم حوصله بی

 همه نگاهش در...  نداشتم را نگاهش تحلیل و تجزیه ی حوصله

ترس ، عصبانیت ، اضطراب ؛ بود چیز  ...   

 سیاوش نامزد پیش اعتس چند من.  بودنم اینجا نبود درست

میدانست سیاوش...  سابقم همسر بیتاب االن ،اما بودم شده  ...   

 به و شود نمی دود شبه یک ام ساله چند احساسات بودم گفته

رود نمی هوا  ...   

 بود کرده مان نامزدی اعالم به اصرار او اما ، بودم خواسته فرصت

کرد یم خطر احساس برگشتنش و علیرضا جانب از شاید ؛  ...  

 پزشکی روپوش با سام که کرد باز حرفی گفتن برای را دهانش

 بیمارستان به را علیرضا که زمانی ؛ آمد بیرون ازاتاق اش

 بر ، پزشک عنوان به خودش معرفی با که بود سام ؛ رساندیم

بود آمده علیرضا بالین  .  
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بود انداخته پایین را سرش  ...  

انداخت پایین را سرش ؛ باشد داشته خاصی مخاطب اینکه بدون  

.  

 که عصبی فشار خاطر به بیهوشیش.  جزییه سرش شکستگی ـ

شده وارد بهش  .   

؟ میاد هوش به کی ـ    

داد؛ جواب محمدرضا روبه سام    



 خودش به بستگی...  بکشه طول ممکنه...  نیست معلوم فعال ـ

البته داره هم  ...  

 فلزی صندلی روی بر و داد بیرون دار صدا را نفسش امیر عمو

نشست راهرو  ...  

باشه هم دیگه مشکل یه ممکنه...  نیست ش همه این البته ـ  ...   

؟ چی ـ    

پرسید محمدرضا  .   

گمان و حدس حد در.  نیست معلوم چیزی فعال ـ  .   

 کرد مچاله دست در را اش یقه و آورد هجوم طرفش به محمدرضا

 کشیده بیرون ها فراهانی دست از را اش یقه بارها امشب سام. 

؛ بود    

بعد ، بیاد ها آزمایش جواب بذارید ـ  ...  

؛ زد فریاد و داد او به تکانی محمدرضا   

ها تخت این از یکی رو ننداختمت نزدم تا بنال دِ ـ  ...  



 را اش یقه و کرد دفاع خودش از ، بار اولین برای ، کالفگی با سام

کرد آزاد او دستان میان از  .  

سرش تو...  داره تومور علیرضا زیاد احتمال به ـ  ...  

 در را راهرو انتهای ، چهارنفرمان هر مبهوت ی قیافه مقابل در و

گرفت پیش  ...  

 

                                             *** 

 

علیرضا ـ گذشته )  )  

  

کنم باور خواستم نمی من هم شاید.  نبود نیکرد باور شاید   .   

...  نبود رفتنی جون لیلی...  باشد رفته جون لیلی کردم نمی باور

سادگی همین به...  باشد پیشم همیشه بود داده قول  ...  

پری عمو زن حتی...  بودند رفته مراسم برای همه  ...  

بودم اینجا چکاوک خاطر به من اما  .  



 زایمان به مجبور چکاوک که بود همین خوب فاقات تنها شاید

بود می نظر تحت باید فعال اما...  بود نشده موعد از زودتر  ...   

 هم کسی واقع در...  نبود فعال...  نبود زدن برای حرفی هیچ

خواست نمی توضیحی  ...  

 به...  کردم باز بودیم گرفته چکاوک برای که خصوصی اتاق در

بود خوابیده ، شبخ آرام تاثیر خاطر  .  
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 سکوتم...  بودم خیره اش چهره به سکوت در و نشستم کنارش

بود حرف از پر  ...  

؟ چکاوک ـ   

 برایش باید...  نداشتم ای چاره اما...  کنم بیدارش خواستم نمی

بشنود خواست نمی...     نمیشنید اگر حتی ، زدم می حرف  ...  

 لیلی من کنن می فکر همه...  داری که خبر...  رفته جون لیلی ـ

 نه هاش اول.  کنن می اشتباه.  ندارم قبول مادرم عنوان به رو

 شدم عاشقش ، کرد خرجم که مرامی همه اون بعد ، بعدش ولی

 فرحم مامان جای وقت هیچ دارم قبول...  کردم قبولش...            

...  بود دوست دوتا شبیه بیشتر مون رابطه خوب ماا ، نگرفت رو

 گذاشت من خاطر به...  کرد تموم حقم در رو رفاقت هم آخرش

  ... رفت

 گریه خون باید رفتنش و لیلی برای...  بود شده روان هایم اشک

کردم می  ...   

 من از گفت...  گفت بهم...  زد کتکم قدر چه رضوان دونی می ـ

   ... متنفره



کند بیدار را او نتوانست هم ام هق هق دایص حتی  ...   

 نمی من...  نیست من تقصیر کنین باور...  نیست من تقصیر ـ

؟ کنی می باورم...  میگه دروغ سرمه...  میگه چی سرمه دونم   

نه ـ  ...  

 ی همه یعنی...  رفت بند هایم اشکم ، بودنش بیدار از متعجب

؟ بود شنیده را هایم حرف   

؟ میگه راست سرمه کنی می فکر تو یعنی ـ   

 ماجرای از سرمه...  میگه دروغ سرمه که بیار برام دلیل یه ـ

 نبود دار خبر مساله این از هیچکس...  داره خبر من سقط

؟ میگه چی لعنتی ی برگه اون پس...  علیرضا   

کردم پاک را هایم اشک  .  

 دونم نمی...  فهمیده کجا از دونم نمی...  کن باور...  دونم نمی ـ

؟ چیه برگه او   

؟ میگه چی شکمش تو ی بچه پس ـ   

دونم نمی ـ  .   



اینقدر نه اما هست باال خالفش سرمه ـ  ...  

؟ کنم کار چی من پس ـ   

نه االن حداقل...  آد نمی بر ازدستت کاری هیچ ـ  ...   

 کنار را سرش اما کنم نوازش تا بردم سرش سمت به را دستم

  . کشید

  

بیرون وبر ـ  ...  

چکاوک ـ  ...  

کنم می خواهش...  برو فقط ـ  ...  

 که آنچه هر آوری یاد با...  دادم تکیه دیوار به و بستم را در

خوردم می سر بیشتر و شدند می تر سست پاهایم بود گذشته  

...  

 به ، بودم گذاشته زانو روی که سری با و بودم نشسته دیوار پای

کردم می گریه خودم حال  .  

 



                                          *** 
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علیرضا ـ آینده )  )  

  

؟ بشمری بلدی چند تا ـ   

 به خودم از که فرمی خوش و گرد ی چانه به را اش اشاره انگشت

چسباند بود برده ارث  ...  

50 تا...  اوم ـ ...  



 برایم خندیدن هم هنوز اینکه با.  خندیدم و دادم باال را ابرویم

کردم می تالش اما ، بود نیافتاده جا  ...  

بوسیدم هم با را اش چانه و انگشت  ...  

 از... بودیم گذرانده باهم را وقتمان ی همه ، گذشته روز چند در

 که گویی قصه ی وظیفه   حتی تا ، گرفته شهربازی و پارک

بود دهدا  تحویل من به چکاوک  ...  

شاید بیشتر من...  بودیم بدهکار خیلی هم به هنوزهم  ...   

 بغل...  زدن قدم...  شنیدنش قصه...  بودنش تنها ی اندازه به من

حتی کردن دعوا...  خوندن کتاب...  گرفتن  ...  

 برای افتادنش...  زدنش پلک اولین ی اندازه به شاید من به او

...  هایش اشک کردن پاک برای شچشمان مالیدن...  بار اولین

اش صورتی خدادادی لبان کردن غنچه...  اش چانه لرزش  ...  

 کار باباییت با من...  بزرگت مامان پیش بری میشه ، بابا چکامه ـ

  ... دارم

بود کرده عادت من به ، کردم می فکر آنچه از زودتر خیلی  ...  



چشم ـ  ...  

آمد پایین بغلم از و بوسید سریع را ام گونه  ...   

 می خاطر به را هایش قدم شکل...  کردم می نگاهش پشت از

شاید دید نخواهم و بودم ندیده که روزهایی تمام برای سپردم  

...  

؟ کنی کار چی خوای می ـ   

رسید بزرگ آقا به نگاهم رد  ...   

؟ مورد چه در ـ   

داد را جوابم فراهانی امیر آقابزرگ جای به  ...  

چکامه مورد در...  سالمتیت...  زندگیت ، خودت مرود در ـ  ...  

 پیشانیم ، انگشتان نوک با و گذاشتم مبل ی دسته روی را آرنجم

شود بدترمی روز به روز دانستم می...  دادم فشار را  ...  

 اضافه کردم هرکاری هم االن تا...  بدم انجام کاری نیست الزم ـ

  ... بود

دپرسی اخم با ، فرهانی حسین  ...  



؟ خودت پیش ببری رو چکامه خوای می ـ   

زدم افکارشان به پوزخندی  .  

 همه این که کنم جدا مادری از رو بچه یه تونم نمی من...  نه ـ

 روزه چند فقط که خودم خاطر به هم اون.  کشیده زحمت براش

شدم پدرش  ...  
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کنم نمی درک رو ت مسخره ذشتگیگ خود از این   ...  



 مقابل را صورتم.  رفتم بزرگ آقا طرف به و شدم بلند جایم از

دادم قرار صورتش  .  

 از که پدری ، نیست درک قابل.  کنین درک نباید که معلومه ـ

 این تو مونم می هم خودم من ها وقت بعضی...  بگذره ش بچه

 که این...  داستانه بیهش چیزها بعضی دونی می اصال...  سنگدلی

بخوره چرخ جوری این قصه این  ...  

دیدن صدمه ها خیلی...  ندیدی آسیب تو فقط داستان این تو ـ  

...  

کردم رها ، گلویم ته از عصبی ای خنده  ...  

 چکاوک به من که همینه برای...  فراهانی آقای شماس با حق ـ 

 احتیاج باورش به ؛ بود شکسته دلم اینکه با.  بره دادم اجازه

 این تحمل دونستم می ولی...  باشه پشتم اینکه به... داشتم

 عاشق کافی ی اندازه به اما بود عاشق چکاوک...  سخته شرایط

 این تمام دونین نمی شما ، سنگدلم من که نکنین فکر...  نبود

 دونین نمی...  کشیدم زجری چه ، دخترم تولد موقع ، سال پنج



 نباید ، بره بذاری باید ولی ، تواِ مال چیزی بدونی سخته چقدر

بکنی براش تالشی هیچ  ...  

رفتم در طرف به ، کشمکش از خسته  ...  

کن ازدواج باهام ـ  ...  

رفت فرو زمین در شاید حتی...  شد قفل زمین به پاهایم  ...   

...  نداشت هم اهمیت...  آمد بیرون کسی چه دهان از نفهمیدم

بود مزخرف  ...   

؟ چکاوک میگی چی ـ    

الزمه که چیزی...  حسین بابا حقیقت ـ  ...  

 تند دور با فیلمی مانند چیز همه...  بودم ها آن به پشت هم هنوز

کرد می عبور چشمانم جلوی از  ...  

؟ دختر الکیه مگه ـ   

 کلمه هر روی بر که مکثی همان با ، چکاوک محکم و نرم صدای

 و آقابزرگ با ، بگذارد شکل بهترین به را تاثیرش تا داشت

کرد می بحث پدرش  ...  



 و صالح خاطر به نه من روزی یه...  واقعیه زندگی.  آقابزرگ نه ـ

 وقتشه االن شاید...  رفتم خودم ضعف خاطر به که شما مصلحت

  ... برگردم

 

 که نفسش گرمی بعد و آمد پیرهنم نزدیکی تا هایش قدم صدای

کرد می گیر کتفم مابین  ...  

 به...  چکامه خاطر به...  خودت خاطر به...  علیرضا گرد بر ـ

من خاطر به. باخت بازی این تو که هرکسی خاطر  ...  

رفت می تحلیل صدایم  ...  

 یه که چیزهایی ی همه از ؟ چکاوک ذاری می مایه چی از داری ـ

دادیم دست از روز  ...  
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رسید می خودمان گوش به تنها صدایمان  .  

 دیگه بیشتری چیزهای وقتشه شاید.  دادیم دستشون از آره ـ

بیاریم دست به ای  ...  

بیند می را نیمرخم دانستم می که چرخاندم حدی تا را سرم  .  

میرم دارم من دونی نمی مگه...  چکاوک دیره ـ  ...  

  

داد فشار و گرفت را بازویم محکم دستش  ...  

 باید... هستم من که وقتی تا نه...  بری نباید...  بری ذارم نمی ـ

شی خوب  ...  

بکنی رو فکرش که چیزی اون از بیشتر.  ام خسته چکاوک ـ  ...  

کنم جبران داشتم که رو نقشی اون ، بده اجازه ـ  ...  



رفت باال ناخواسته لبم ی گوشه  ...  

 رفته که اونی...  هیچی ... چکاوک نمیشه سابق مثل چیز هیچ ـ

مونی می رفته من برای تو...  رفتی تو...  رفته دیگه ،  ...  

علی ـ  ...  

شد محو دیدش از نیمرخم  .  

 عادت من به زیاد بهتره.  بگو قصه چکامه برای خودت امشب ـ

  ... نکنه

گذاشت دهانش روی ، بغضش کردن مخفی برای را دستش  .  

؟ بگیری ازش رو حق این تونی می طور چه...  سنگدل ـ   

دادم تکان و گرفتم را ضعیفش های شانه.  برگشتم عصبانیت با  

...  

.  نیستم سنگدل من...  سنگدل بگین من به ندارین حق دیگه ـ

کنم جمع زدین پیش سال پنج که گندی ، کنم می سعی فقط  ...  

؟ برم گذاشتی چرا بود گند اگر ـ   

کردم ای خنده ، حلقم ته از  .  



 خوبین تون همه...  منم بدهکاره که اونی اینکه مثل بابا نه ـ

 ؟ چی بری بذارم کردی التماس که موقع اون ؟ آره...  منم گَندهِ

کشی می رو خودت کردی تهدید که موقع اون  ...  

رفتم فراهانی حسین سمت به  ...  

 که موقع اون ، بیرون انداختی خونت در از رو من موقع اون ـ

ببینم رو ام روزه چند دختر ذاشتی نمی .  

گرفتم نشانه رو آقابزرگ  ...  

صورتم تو انداختی تف که موقع اون ـ  ...   

 از ترس بدون ، باشم داشته خاصی مخاطب اینکه بدون بار این

زدم فریاد ، بترسد صدایم از چکامه اینکه .  

سنگدلم من آره ـ  ...   

 سرم پشت کممح را در و زدم چنگ در نزدیک کمد از را کتم

  ... بستم

 

                                        *** 



 

# پوالدی_غزل  

 

 

# زمان_سه_در_زندگی   

 

# ۵۴_پارت  

 

علیرضا ـ حال )  )  

  

 می نتیجه بی هایم پلک کردن باز برای تالشم که بود چندم بار

 انرژی.  خوردند می   گره بهم تمام سماجت با بار هر ؛ ماند

شدم می ها آن مابین تاریکی تسلیم بار هر و منداشت مبارزه  ...  

 را منبعشان توانستم نمی اما شنیدم می اطراف از صداهایی

دهم تشخیص  .  



 می بیدارم ازخواب بقیه از تر واضح صدایی ، بقیه میان از گاهی

التماس صدای ؛ کرد  ...   

 آن از بود ها مدت که سرانگشتانی از عجیبی حس هم گاهی

 پخش تنم های سلول   میان در پیشانیم از ، بودم ندهما محروم

گشتم برمی خواب به باز که قدر آن ؛ شد می  ...  

نبود چیز هیچ ذهنم در  ...   

 از چیزی ، اش گوشه هر در ؛ بود پر ذهنم ترها قبل دانستم می

خورد می خاک من  ...  

 روی سفیدی ی پرده و بود کرده جمع وسط در را چیز همه کسی

بود کشیده اه آن  ...  

شدم می بیدار که بود چندم بار دانم نمی  ...   

نکردند لجبازی بار این ام چسبیده بهم های پلک  .   

نبود تشخیص قابل چیزی ، بازم نیمه های پلک میان از  .  

 آن از بعد و شدند نزدیک که شنیدم را کسی های قدم صدای

شد خم رویم که ، پوشی سفید قامت  .  



 چند ، زدن حرف برای تالشم تمام و بود خشک اندازه بی دهانم

نبود تشخیص قابل هم خودم برای که بود نامفهوم ی کلمه  .  

 کرده ام کالفه ، بود گرفته قرار دهانم روی که جسمی سنگینی

شد مانعم دستی که کردم بلند برداشتنش برای را دستم.  بود  ...  

نشده عادی هنوز تونتنفس...  بمونه بذارید فراهانی آقای نه ـ  

...   

  

 خالی هم هنوز ذهنم.  گذاشت صورتم روی دوباره را ماسک و

 کسی دانستم می تنها.  رسید نمی ذهنم به هم سوالی حتی.  بود

دارد نیاز بودنم به که کسی ؛ هست منتظرم جایی  ...  

آوردم زبان بر اسمی خودآگاه نا  .  

؛ ادد تکان اش مشکی ی مقنعه میان در را سرش    

 ؟ دره پشت روزه چند این که خانمی همون ؟ گید می رو کی ـ

 باالی پدرتون هم گاهی.  درن پشت روزه چند تون خانواده

 بهشون برم من...  کشید طول بیدارشدنتون...  بودند سرتون

کنین استراحت بهتره شما...  بدم خبر  ...  



رفت در سمت به  .   

 گشتم ام خانواده دنبال مذهن در نامفهومش های حرف میان از

آوردم نمی خاطر به که ای خانواده...   .  

 آوردن خاطر به برای شوم هایم پلک مغلوب بازهم اینکه از قبل

آوردم فشار ذهنم به ؛ کشید می را انتظارم که زنی  ...  

آوردم نمی خاطر به چیزی  ... 

 

                                           ***  

 

 

# والدیپ_غزل  

 

# زمان_سه_در_زندگی   

 

# ۵۵_پارت  

 



علیرضا ـ گذشته )  )  

  

؟ مگه هرته شهر ؟ شوخیه مگه ؟ میشه مگه ـ   

 ، روزه چند این در دانستم می.  کرد ام حواله خشمگینی نگاه

نذارد را گلویم بر چنگ تا کند می کنترل را خودش سخت  ...  

شدند می فعال کم کم ، منطقش های شاخک هم شاید  ...  

 کرده اعالم را سرمه به تمایلم عدم روزی که منی بود طور چه

کنم ازدواج سرمه با است شدنم پدر نزدیک که االن ، بودم  ...   

نبود منطقی  ...  

 عقد به داد می نشان که ای برگه...  کرد می هم سر که داستانی

بچه...  درآمدیم هم  ...  

 در را ذهنم ی تهآشف قطعات بار هزار ، گذشته روز چند تمام

بودم چیده هم کنار  ...   



 که چکاوکی ، ببینم را چکاوک ، داد نمی اجازه که حسینی عمو

 خبری هیچ که چکاوکی...  شد می نزدیک زایمانش به روز به روز

نداشتم حالش از  ...  

بود گرفته نشانه را من ، طرف هر از که ای غریبه های نگاه  ....  

 هر که عذابی...  کشیدم می دوش به لیلی مرگ از که عذابی بار

 از را نفرتش ، اشک قطره هر با که رضوان چشمان دیدن با بار

کرد می گریه من  ...   

تر غریبه امیر بابا...  غریبه محمدرضای  ...   

بود شده آوار سرم به باره یک به چیز همه  ...  

 دوسال از بعد دیشب که ، شد کامل سیاوشی با چیز همه

 خواهری...  کند کمک خواهرش به تا بود برگشته.  بود برگشته

 در هرچه طبیعتا و...  بود خورده را من فریب ، همه گمان به که

بود گذاشته ام جسمی کوبیدن هم در برای داشت توان  ...   

 این مگه ؟ اینه غیر مگه...  قانونیه برگه این...  نیست شهرهرت ـ

؟ نیست تو مهر و امضا    



بود کرده قفل زبانم  ...   

نکردم رو کار این من...  من ولی...  هست چرا ـ  ...  

غرید خشم با سیاوش  .  

؟ جعلیه برگه این میگی یعنی ـ   

دادم جواب ازاو تر خشمگین هم من   ...  

 کاری همچین یه ، وجه هیچ به من چون ، باشه جعلی باید ـ

  ... نکردم

؟ کارکنیم چی میگی االن ـ   

کرد میخکوب جایمان در را سیاوش و من ، آقابزرگ صدای  ...  

برگشتم بزرگ آقا طرف به اطمینان با  .  

 من ی بچه ، بچه اون بشه معلوم تا...  دیم می آزمایش میریم ـ

  ... نیست

 به که محکمی مشت با شد مصادف دهانم از جمله شدن خارج

نشست دهانم  ...  



 اون های زن مثل رو من خواهر خوای می!  عوضی شو خفه ـ

 از خوای می ؟ کردی غلط ؟ کیه از ش بچه ببینی ببری جوری

 شه ثابت هم اون تازه ؟ ببری رو آبرومون بیشتر هست که اینی

؟ خودته گند که   

کشیدم فریاد...  دادم را جوابش تری محکم مشت با  ...  

؟ نکردم غلطی هیچ وقتی ؟ بکنم غلطی چه من میگی ـ    

کن عقد رو سرمه ـ  ...  

کرد سقوط مغزم در سنگینی و داغ حجم  ...  

 مگه ؟ چرا اصال...  تونم نمی من...  بزرگ آقا میگین چی... چ ـ

؟ چی چکاوک پس ؟ کردم کاری   

میدی طالق رو چکاوک ـ  .  

شد بلند جایش از و زد را حرفش حسین عمو  ...  

ایستاد ام سینه به سینه  ...  

 چکاوک رو حقی هیچ دیگه.  بکن ، بکنی خوای می کاری هر ـ

   ... نداری



 بود ای مرده شبیه ، پریدگی رنگ شدت از ام چهره دارم حتم

 باقی برای ، چکاوک بدون داشتم حتم...  بود شده بلند گور از که

بماند برایم عمری او از بعد اگر...  ماند خواهم طور همین ، عمرم  

...  

 مجبور رو نم تونه نمی کس هیچ...  کنم نمی رو کار این من ـ

بگیرم گردن ، نکردم که کاری ، کنه  ...  

بپذیر رو زدی که گندی...  نکن حاشا ـ  ...  

سرمه...  سرمه...  امیر بابا ـ  ...  

 های دست قرمزی که برگشت رضوانی سمت به سرها ی همه

داشت شدیدی تضاد اش مشکی پا سرتا لباس با اش خونی  ...  

شد بلند حسین عمو  ...  

؟ برده ماتت چرا...  شده یچ سرمه ـ   

داد پایین وصدا سر با را گلویش آب رضوان  ...  

 به زده شک که رضوانی برای بود تلنگری سیاوش بلند فریاد

کرد می نگاه جمع  .  



؟ نه یا شده چی میگی ـ   

 از که چیزی که کسی مانند.  شد متمرکز سیاوش به رضوان نگاه

کرد کرارت کند؛ می تکرار را است شده ضبط قبل  .  

زده رو رگش...  کرده خودکشی ـ  ...   

  

                                          *** 

 

# پوالدی_غزل  

 

 

# زمان_سه_در_زندگی   

 

# ۵۶_پارت  

 

چکاوک ـ آینده )  )  

  



؟ کجاست بابا مامانی ـ   

بودیم کرده ترکش پیش ها سال که بود ای خانه پرت حواسم  ...   

 همانجایی درست چیز همه...  داشتم بطن در که دختری و من

بودیم کرده رهایش که بود  ...   

شد کشیده مانتویم ی گوشه  ...  

؟ کجاست بابا ؟ مامان ـ   

شد کوچکم دختر جمع نگاهم  ...  

دخترم میاد...  مامان میاد ـ  ...  

 دوم بار برای که صبح امروز از...  کجاست دانستم نمی حقیقتا و

 عقد به بزرگ آقا و رضا محمد    شهادت با ، اوتمتف احساسی با

...  دانم نمی را کجایش...  بود رفته علیرضا ؛ بودیم آمده در هم

دانم نمی هم را چرایش  ...  

قبل مهریه همان با  ...   

 که حکمی جبران به...  بود مان دوباره وصلت موافق که آقابزرگی

پیش سال پنج...  بود کرده صادر  ...  



 برگشته خانه به حسین بابا های تخم و اخم رغم علی هم من

 بود معتقد...  بود صد در صد مخالف که حسینی بابا...  بودم

 خلوت در گاهی حتی...  بماند شده تمام باید شده تمام که چیزی

 ، علیرضا با مان دوباره برخورد سنگینی از مادرم به خطاب ،

 و شد خورده رگآقابز عمارت در نهار...   بود کرده شکایت

بود نیامده بازهم که علیرضایی  ...   

...  بودیم کرده گم چیزی گویی که مان همه پریشان های نگاه

 که منی...  گرفت می     را پدرش ی بهانه مدام که ای چکامه

نداشتم را علیرضا جدید ی شماره حتی  ...  

 سفید عمارت تا ، کمک بدون را بودم کرده جمع که چمدانی

 برمی علیرضا زود یا دیر دانستم می...  بودم کشانده مان هدونفر

بود مان سه هر دوباره فرصت این...  گشت می بر باید...  گردد  ...  

 تازه ی خانه به ، کنجکاوی با که رفتم ای چکامه طرف به

کرد می نگاه مان تمیزشده  ...  

...  بود کشیده را کردنش راه روبه زحمت رضوان که ای خانه

 اظهار و حرف هیچ بدون ، ساکت ، گذشته وقت چند که انیرضو



 نا پیداکردنش از وقتی و گشت می علیرضا دنبال چشم با ، نظری

 با که کسی ، مادرش ، جون لیلی عکس قاب به ، شد می امید

زد می زل ، بود داده را بازس این تاوان ، اش زندگش ...  

 بزرگ ای لحظه تمام برای روزی دانست می کجا از چکامه

بود شده بافته ها قصه خانه این در شدنش  .  

؟ بدم نشون رو اتاقت بریم میای ؟ مامان ؟ چکامه ـ   

 که ها موقع همان...  بود چیده اش دردانه برای علیرضا که اتاقی

چکامه بودن از بودم دلخور هم هنوز من  ...  

 شتدر و ریز های عروسک از انبوهی با ، کردیم باز که را اتاق در

 من ی شده بزرگ ی چکامه برای که تختی...  شدیم مواجه

بود کوچک  ...  

 آن از خبری که ای گذشته تمام با را خودش تا گذاشتم تنهایش

کند سرگرم ؛ نداشت  ...  

 خرس طرف به که بستم ای چکامه روی به آرام را اتاق در

 چند ، علیرضا که همان.  رفت می اتاق ی گوشه ی الجثه متوسط



 ، بود ندیده هنوز که دختری برای ، مان خانه ویرانی از قبل شب

بود گرفته هدیه .  

سالم ـ  .  

پریدم جا از علیرضا صدای با  ...  

 روی که شدم مواجه خریدی های کیسه با و برگشتم سمتش به

شد می چیده آشپزخانه اپن  ...  

زد حرف ، کند نگاه من به اینکه بدون  .  

کردم خرید یکم...  نیست زیچی خونه تو دونستم می ـ  ...   

؟ بودی کجا ـ   

کرد مشت را دستانش و بست را چشمانش  .  

بزنم دوری یه بودم رفته  ـ  ...  

برداشتم قدم سمتش به  .  

اون؟ پیش بودی رفته ـ   

افتاد راه ها پله طرف به و کرد من به پشت  .  



علی ـ  ...   

؟ کجاست چکامه ـ   

شد بیشتر هم از مان فاصله  ...   

 فراموشت بذاری باید...  پیشش بری نباید دیگه که دونی می ـ

  ... کنه

 

 

# پوالدی_غزل  

 

# زمان_سه_در_زندگی   

 

# ۵۷_پارت  

 

 

گفت حرصی  ...  



 اون ، بار این ، ترکتون ی نسخه...  دکتر خانم دونم می بله ـ

گرفته نشونه رو دخترم یکی  ...  

کشیدم جیغ  ...  

چکامه فقط...  س چکامه تو دختر ... نیست تو دختر اون ـ  ...  

برگشت طرفم به  .  

آمد می بیرون آتش های شراره هایش چشم از  ...  

 که موقع اون...  نیست من دختر اون زدم می ناله که موقع اون ـ

 اون...  کشیدم می زوزه در جلوی ، ام روزه چند ی چکامه برای

 حاال و بغلت رزی زدی رو ت بچه ، گرفتن طالق محض به که موقع

 تف بزرگ اقا ، چکاوک خودکشی بعد که موقع اون...  برو کی نرو

 و من خوان نمی دیگه کردن، حکم وقتی...  صورتم تو انداخت

 مجبور که موقع اون...  ببینن رو تو زندگی تو اومده که ای سرمه

برم شدم  ...  

رفت سرش سمت به دستش و شد آهسته صدایش  ...  

ریخت قلبم به ادنی تمام نگرانی  ...  



برود کاناپه طرف به کردم کمک و انداختم بغلش زیر دست  ...  

؟ علیرضا گرفته درد سرت ؟ شد چی ـ   

...  چکید می اش بینی از که شد روشنی خون جمع حواسم

 حواسم...  گذاشتم اش بینی روی و برداشتم دستمالی سریع

شد اش بسته های چشم جمع  ...  

 گناه که...  داشتی حق کردم می تکرار خودم با مدت این تمام ـ

  ... داشتی

  ... خندید

 تونم نمی...  ببخشمت تونم نمی...  نه دیگه االن...  دونی می اما ـ

 رفتی اما...  دادی می اثبات فرصت بهم...  کردی می باورم باید... 

 تو با ، تو کنار تونستم می من...  گذاشتی تنهام...  رفتی هم بد... 

 و تو دوباره شانس این تو تونم می...   تونم نمی...  چکامهو

شکسته چیزی یه اما...  باشم داشته بخوای نقشی هر چکامه  ...  

 نوک با آرامی ی ضربه و برد اش سینه قفسه سمت به را دستش

زد انگشتانش  ...  



 نفس این...  کنه می تنگ رو نفسم که همون...  همینجا درست ـ

 مامانم دادن دست از و سوزی آتیش خاطر به هک اونی با تنگی

رفتنت و تو خاطر به...  کنه می فرق داشتم  ...   

...  میشی خوب...  کنی می عمل تو...  کنیم شروع دوباره بذار ـ

اول از دوباره  ...  

؟ میشم کور یا میمیرم یا داده تشخیص سام که عملی با ـ   

بود گرفته را نفسم تمام بغض  ...  

حتی...  حتی...  میشی خوب...  ذارم نمی ـ  ...  

کشید بیرون دستم زیر از را خودش  ...  

خوام نمی ترحم من ـ  ...  

 حتی...  کردم ترکت بار یه من علیرضا...  عشق فقط...  عشقه ـ

 وقت حتی من...  دارم دوستت...  بودم عاشقت هم موقع اون

داشتم دوستت ، بودم متنفر ازت که هم هایی  ...  

؟ کجاس چکامه ـ   

کشیدم داشتیم که تهی و سر بی بحث از نفسی  ...  



چیدی براش قبال اتاقی همون...  اتاقش تو ـ  ...  

باشه ـ  ...  

رفت ها پله سمت به و  ...  

 

 

# پوالدی_غزل  
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# ۵۸_پارت  

 

 

چکاوک ـ حال )  )  

  

کنم باور توانستم نمی ؛ کردم نمی باور  ...  



 این پرواندم می خودمان از ذهنم در من که داستانی بودن قرار

 اینگونه داستان بود گفته کسی چه اصال.  برسد پایان به گونه

شد خواهد تمام  .   

 برای فرصت حتی...  خورد می چرخ زیادی چیزهای ذهنم در

نداشتم را بود ذهنم در که ای آشفته افکار به دادن سامان .   

 و بنشینم او کنار.  اندیشیدم می چیز یک به تنها حاضر حال در

کنم پیدا خاطر اطمینان حضورش از و  .  

است آمده هوش به که بود گفته پیش ی دقیقه چند پرستار  ...   

 سر اصلیمان مشکل بازهم اما ؛ بود بهتر اش عمومی وضع 

بود جایش  .   

 دلهره چهارساعت و بیست از بعد ، عصر دیروز که مشکلی همان

 همین اعصاب مغز جراح که سام قطعی نظر با ، عذاب و

شدیم دهنده تکان واقعیت متوجه ، بود بیمارستان  ...   

 کسی چه اصال نه ، اش دوباره دادن دست از دردناک واقعیت

بدهم دست از اورا...  بدهیم دست از را او است قرار که بود گفته  

...  



توانستم نمی  ...  

 با بعد ؛ انداخت می راه کمرم ی تیره از عرق دادنش دست از فکر

 درست ، بودم نداده دست از را او من مگر کردم می فکر خودم

پیش سال پنج  ...  

؟ اینجایی هنوز تو ـ   

کشید بیرون برهمم و هم در افکار از را من سیاوش صدای  ...  

 درک که بود چیزی هایش چشم در...  کردم نگاه او به حوصله بی

کردم نمی  ...  

گیره می رو ت بهانه ، خونه برو پاشو ـ  ...  

 حرف او با بود بهتر.  رفتم اتاقش طرف به و شدم بلند جایم از

زدم می  ...  

 و خشمگین نگاه در نگاهم...  شد کشیده پشت از بازویم

شد قفل سیاوش عصبانی  .  

 اون های حرف نکنه ؟ مرتیکه اون پیش میری ؟ میری کجا ـ

؟ کردی باور رو همدستش   



بود کرده ام فهکال  .   

 می فکر که نبوده جور اون چیزها خیلی ها سال این تمام ـ

کنم پیدا رو سواالم جواب خوام می.  کردیم  .  

داد بازویم به تکانی  .  

؟ نرفته که یادت...  بری دم نمی اجازه ـ   

؛ دادم جواب همیشه از تر مصمم    

زدیم حرف فقط ما...  ندارم تعهدی هیچ تو به من ـ  ...   

خانم کردیم اعالم رو نامزدیمون اما ـ  !  

 گفته بهت من.  سیاوش بود خودت ی خودخواهانه کار اون ـ

 جلوی شب اون نتونستم اما ؛ دارم احتیاج زمان به هم هنوز بودم

کنم مخالفت باهات جمع  ...  

 دید چیزی چه ام چهره در دانم نمی.  کرد نگاه ام قیافه به ناباور

کرد رها را ویمباز آرام که  .   

کردم باز را اتاق در و کردم استفاده فرصت از   .   



 که وقتی شاید.  کنم فکر سیاوش به توانستم می هم بعدا

 روی ، مشخص نا    و نامعلوم وضعی با ، ام آینده و حال و گذشته

باشد نیافتاده تخت  .   

بستم سیاوش روی ، سرم پشت ، ممکن صدای ترین کم با را در  

...  

 کنار در ساکت رضا محمد که بود نشده بیدار هنوز گمانم به

 هیچ بی را تخت کنار صندلی محمدرضا و بود ایستاده پنجره

 که بود سامی شاید تر جالب ازهمه.  بود کرده اشغال حرفی

 در.  بود شده خیره زمین به درهم هایی اخم با سینه به دست

 منظورم البته. ودیمب پذیرفته را حضورش مان همه روز چند این

 روز چند این در که رضوانی و بود خودمان جمع شاید ، همه از

بود آمد و رفت در بیمارستان و خانه بین  .  

زد می زل اتاقش در به پشیمانی به گاهی که رضوانی  ...   

مدرک.  بود کرده حکم بزرگ آقا.  بود مانده عمارت در بقیه  ...  

بودم اش خیره  .  



 به اش مردانه دستان نوازش با را هایم شب که مردی ی خیره

 و روز هر ام دخترانه رویاهای در که مردی.  بودم رسانده صبح

 ذهنم های بلندی پستی تمام در صدایش.  زد می قدم شب هر

بود کشیده قد  .   

بود من برای.  بودم او برای روزگاری که مردی  .   

 چندین شاید.  بود قدم چند شاید ، هایمان دست ی فاصله امروز

دانم نمی.  بود سال  . 
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 پانسمان پیشانیش ی گوشه.  بود خم کمی من طرف به سرش

 نیمه های مژه.  بود پوشانده را پیشش شب چند زخم ، کوچکی

 رنگی کم سایه ، اش استخوانی و مردانه ی گونه بر بلندش

بود انداخته  .  

 آقابزرگ با اش چهره شباهت متوجه که بود بار اولین برای شاید

شدم می  .   

 می اش چهره در زمان گذر متوجه که بود بار اولین برای شاید

بود کرده اثر ، باید که آنچه از بیشتر انگار که زمانی.  شدم  .   

 در روییده رنگ ای نقره تارهای به کشیدن دست ی وسوسه

 او با نسبتی دیگر که منی برای ؛ ودب ترسناک ، اش شقیقه

   . نداشتم

 نمی تمام ، عشق رسیدم باور این به که بود لحظه آن در شاید

بود شده رنگ کم دلخوری غبار که االن شاید.  شود  .   

 سال چند اگر شاید.  بودم همین منتظر ها سال این تمام من

.  بودم منتظر فقط من.  کردم می باور شنیدم می هم پیش



.  بود نرسیده نتیجه به انتظارم اما.  بودم منتظر که بودم عاشقی

بودم رفته که بود نرسیده نتیجه به  .   

 حبس ام سینه در نفس که زمانی درست و لرزید هایش پلک

گرفت فاصله هم از آرامی به ؛ بود شده  .   

 منتظر و زد نمی حرفی هیچکس.  چرخید اتاق در گنگش نگاه

 هم نفس حتی شاید بگویم توانم می جرئت هب و بودیم واکنشش

کشیدیم نمی  .   

داد فشار هم روی را هایش پلک  .   

گذراند ، مان همه چهره روی از را نگاهش  .   

 ، بود افتاده خودم روی بر که را نگاهش کوتاه ی لحظه چند برای

.  گذاشت تفاوت بی نام آن بر توان نمی که نگاهی.  شکارکردم

شاید بود هترب متفاوت نگاهی  .   

نداد من به نگاهش دادن جواب برای فرصتی  .   

ماند ثابت دیوار به زده تکیه سام بررروی نگاهش  .   

مریضِ ـ  ...   



 بعدیش ی جمله با...  ماست از یک کدام مخاطبش دانستم نمی

شد مشخص  .   

 از کاری من.  بده نجاتش.  کن کمکش راسته حرفات واقعا اگه ـ

آد نمی بر دستم .  

ایستاد تخت نزدیک...  آمد جلو لرزان پاهایی با سام  ...  

؟ داره مریضی چه...  چه چ ـ   

 تازه...  بست را هایش چشم و گرفت سرش به را دستش علیرضا

آوردم خاطر به را اصلی مصیبت  .  

گذاشت جلو قدمی امیر عمو  .   

...  علیرضا بزنیم حرف بهش راجع باید که هست چیزها خیلی ـ

اومده پیش برات که مشکلی و خودت مخصوصا  .  

محسوس نا ، زد پوزخندی علیرضا  .   

؟ شده مهم کسی برای من مشکالت حال تا کی از ـ   

؛ شد بلند محمدرضا    



 طالق و آخرت کار با...  بود تو علیه چی همه...  نزن زبون زخم ـ

چکاوک دادن  ...  

کرد نگاه سام به و برداشت سرش روی از را دستش  .  

بیِ بی اسم به پیرزنی یه ی خونه...  دنبالش برو سام  ـ  ...   

بگو کامل ؟ کجا ؟ مریضی چه ـ  ...  

 او با که بود کرده پیدا را کسی بار اولین برای شاید که علیرضا

داد جواب ؛ دارد نظر اتفاق  .  

خون سرطان.  داره سرطان ـ  .   

 علیرضا تخت به ار هایش دست اگر و داد دست از را رمقش سام

افتاد می ؛ گرفت نمی  ...  

بدی استخوان مغز بهش بتونی تو شاید ـ  ...   

 

                                          *** 
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علیرضا ـ گذشته )  )  

  

 کشیده دراز کاناپه روی که بود گذشته ساعت چند دانم نمی

کردم می نگاه سقف به فکری هیچ بدون و بودم  ...  

...  بود کرده برطرف را ای شبه و شک هر ، سرمه خودکشی

 امضای با...  جعلی ی برگه.    بود من سمت به همه اتهام انگشت

؟ طور چه اما...  من   

 که آقابزرگی...  بود کرده پیدا نجات خودکشی از که ای سرمه

بود کرده    بیرون اش خانه از را سرمه و من  ...  



 دیگری جای...  بودم خودم ی خانه...  درآمد صدا به خانه زنگ

  ... نداشتم

همانا چکاوک ورود و همانا در کردن باز  ...  

؟ کنی می کار چی اینجا ـ   

 کشید می که دردی ، اش تفاوتی بی نقاب پشت کرد می سعی

کند پنهان  ...  

بار آخرین برای ، بزنیم حرف اومدم ـ  ...  

رفت هم در هایم اخم  ...  

 دم می طالق رو تو کردی فکر یا ؟ کردی باور هم تو نکنه ـ

گیرم می رو سرمه  ...   

بود گرم هم هنوز که رفت ای کاناپه سمت به و کرد اخم نیز او  ...  

بشین بیا ـ  ...  

 متوجه...  کردم نزدیک نوازشش برای را دستم و نشستم کنارش

 به بزنم حدس توانستم می... کشید قبع را خودش سریع و شد

بگذارم راحتش فعال دادم ترجیح...  کند می فکر چیزی چه  ...  



؟ ندارین مشکلی خوبین ؟ طوره چه بچه حال ـ   

 نمی ، بماند باید که کسی بود دردناک...  زد دردناکی پوزخند

  ... ماند

 دیگه زن یه آدم شوهر که نباشه این مشکل از منظورت اگر ـ

 مشکلی خوب نه ، س حامله هم اون قضا از که باشه شتهدا

  ... نداری

 کمک کمی ، زدن قدم شاید...  شدم بلند و کردم مشت را دستم

کرد می  ...  

 یه همه...  نکن رو کار این دیگه تو...  چکاو نزن رو حرف این تو ـ

دیگه طرف یه تو ، طرف  ...  

بده طالقم ـ  ...  

برگشتم سمتش به تیز  ...  

؟ هرته شهر مگه ؟ بدم طالق رو چی چی ـ   

 ازت زور به تونم می وگرنه...  توافقی ، بده طالقم گفتم بهت ـ

بگیرم طالق  .  



نشستم بازهم  ...  

داریم بچه یه تو و من!  چکاوک میگی چی فهمم نمی ـ  ...  

برگرداند را رویش  ...  

کنی بزرگ رو ت بچه یکی اون باید فعال که تو ـ   ...  

رفتم وا  ...  

؟ چکاو ـ   

؛ داد ادامه من زار حال به توجه بی قبل از تر سنگدل    

طالق...  کشور از خارج برم خوام می ـ  ...  

نداره امکان ـ  ...  

رفت در طرف به و شد بلند جایش از  ...   

زد حرف غمگینی صدای با ، در روبه ، من به پشت  .  

 ، دارم ستشدو که کسی ؟ راحته من برای کنی می فکر ـ

کنه؟ کاری همچین یه باهام ام بچه پدر ، شوهرم   

چکاو ـ  ...  



شد زدنم حرف مانع و آورد باال را دستش  ...  

 کنم می فکر خودم با ش همه.  میاد در م سینه تو از داره قلبم ـ

 تو...  کردم می نباید که کردم کار چی...  شد این که شد چی

 و بمونم اینجا تونم نمی...  نمو رابطه وسط بیاری رو دیگه یکی

کنی می رو کار این داری که ببینمت...  ببینمت  ...  

گفتم لجباز  ...  

وجه هیچ به...  کنم نمی ازدواج سرمه با من ـ  ...  

 سرمه هرچند ، رسونه می رو خودت بودن عوضی دیگه اون ـ

هست عوضی کافی ی اندازه به هم  ...  

چکاوک کنم نمی رو کار این ـ  ...  

کنم می رو کار این خودم پس ـ  ... 

 

                                         ***  
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علیرضا ـ آینده )  )  

  

 اش عروسکی تخت روی ، آغوشم از را لطیفش و کوچک جسم

کردم نگاه عشق با را خوابش در غرق صورت ؛ گذاشتم  .  

 عقب آنکه از قبل ؛ کردم لمس لبانم با را سفیدش و نرم ی گونه

شد حلقه گردنم دور کوچکش دستان ی حلقه ، بکشم  .   

بابایی ـ  ...   



 داشتن دانستم نمی هیچ ؛ زدم آلودش خواب صدای به لبخندی

دارد لذتی چه خودت خون و گوشت جنس از موجودی  ...  

؟ بابایی جان ـ   

؟ دارم خواهر من بابایی ـ   

؛ کردم تنگ را چشمانم   

؟ بابایی پرسی می سوالی همچین یه چرا ـ !  

؛ گفت می نشده و شده جویده را کلمات ، خمارازخواب لحنی با    

 ؛ گفتی می خودت با پنجره پشت داشتی ؛ شنیدم خودم آخه ـ

 پیشت بیام شد می کاش ، شده تنگ برات دلم ، قشنگم دختر "

 منم خواهر پس دخترتم منم چون ، تواِ دختر اگر بابایی "... 

؟ بمونی من پیش میشه ؟ پیشش نری میشه بابایی...  میشه   

 توضیح کوچکم دختر برای طور چه ؛ بگویم باید چه دانستم نمی

 من که بود این شاید چیز همه ؛ نیست چیز همه این که ، دهم

 برایش طور چه...  ام کرده کوک رفتن ساز که  ؛ بودم خسته

 تا که من ؛ گرفتم ترکش به تصمیم ، خودخواهانه که کنم بازگو



 تازه که پدری ماه چند جز سهمی ، اش زندگی تمام از نیز کنون

؛ نداشتم آغوش کمی و قصه چند و ازسفربرگشته    

 یه که بود کوچولو ی فرشته یه ؛ نیست دخترم.  جون بابا نه ـ

...  باشه دخترم داشتم دوست من...  من پیش بود اومده مدت

نبودی تو که موقع اون  .   

؟ نداری دوستش یعنی ـ   

؛ زدم روحی بی لبخند    

 نیست پیشم خوب اما.  دارم دوستش هم خیلی...  باباجون چرا ـ

 بهتره براش که جایی اون...  باشه باید که جایی همون برگشته ؛

  ... شاید

؟ پشش نمیری ـ   

باباجون بگیربخواب.  بابا دونم نمی ـ  ...  

 جا هیچ دیگه اصال. میشه تنگ برات دلم من.  بابا پیشش نرو ـ

ندارم دوست رو تنهایی من. سفر بری خوام نمی دیگه ؛ نرو  ...  



 زمزمه بسته هایی چشم با ، بیداری و خواب میان را آخر جمالت

  . کرد

 برای ؛ گذاشتم هم روی ممکن صدای کمترین که را اتاق در

 سردرد.  گرفتم پیش در را آشپزخانه راه ، مسکنی خوردن

بود گرفته را گریبانم بازهم لعنتی  ...  

؟ کنه می درد سرت بازهم ـ   

 رحمانه بی که صداهایی به تا گذاشتم هم روی را چشمانم

بدهم نظم ؛ داد می جوالن درذهنم  .  

نیست مهمی چیز.  یکم ـ  ...  

 چه که دونی می خودت...  نیست مهمی چیز که ، چی یعنی ـ

؟ نه خطرناکه قدر   

نه االن.  ندارم حوصله اصال ، کنم می خواهش ـ  ...  

نگیر انتقام اینجوری.  کنم می خواهش...  علیرضا ـ  ...   

؛ کشیدم عمیقی نفس    

؟ بستریه بیماستان کدوم دونی می ـ   



 که ؛ است کالفه که دانستم می ؛ گذاشت هم روی را چشمانش

ندارد قبول  ...  

برات گیرمیارم ؛ وایبخ اگر ولی نه ـ  ...  

بببینمش خوام می.  میشم ممنون ـ  ...   

؛ داد ادامه ؛ بودم کرده پشت او به که منی به رو    

 فراموشت باید که دونی می ، پیشش بری نباید که دونی می ـ

؛ کنه    

؛ انداختم او به نگاهی ، م سرشانه از    

 که طور نهمو ؛ کنه فراموش رو من تونه نمی وقت هیچ اون ـ

کنم فراموشش تونم نمی هم من  .   

 اتاق به را خودم ؛ بشنوم را هایش حرف ی ادامه تا صبرنکردم

؛ رساندم خواب    

 پتویی گرمی ؛ شوم مسکن مصنوعی خواب تسلیم اینکه از قبل

 هایم لب گوشه بر ای بوسه ونرمی شد کشیده ، گردنم زیر تا

؛ نشست    



؛ دمشنی دور ای فاصله از را صدایش    

 ؛ دادی دست از که چیزهایی نکردن فراموش جای به کاش ای ـ

داری هنوز که بیاری یاد به رو چیزهایی  ...   

 

                                         *** 
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علیرضا ـ حال )  )  

  

 می ساعتی نیم ؛ بود رسانده گوشم به سام که خبربدی از

  ... گذشت



...  نبود هم بدی چندان خبر که میدیدم ، کردم می فکر که بهتر

خواستم نمی را همین هم من مگر  ...  

 از ، از...  ترسیدم ؛ دیدم بار اولین برای را سام که ای لحظه

...  ترسیدم بود مانده برای دنیا در که چیزی تنها دادن دست

دادم فشار را ویشگل ، کردن خفه قصد به که ترسیدم  ...  

 چه...  داشت نقش ، بودم گذرانده که هایی لحظه در هم چکاوک

 سمتش به را هایم قدم چرا دانم نمی حتی...  دانم نمی نقشی

نفهمیدم چیزی ، داشتم لحظه آن در که هم ضعفی از...  کشاندم  

...  

بود چیز بهترین ، لحظه این در ، سام آمدن شاید  ...   

 تنها برای سام پس...  بودم کرده رفتن قصد من اینکه مثل

سپردم می کسی چه به را پناهم من وگرنه...  بود الزم نبودنش  

...  

بود قربانی من مانند هم سام...  بود من از تر محق سام بود هرچه  

...  

بود انداخته راه بازی چه سرمه  ...  



 پنج هپنا و من که پیرزنی همان ، دادم سام به را بی بی آدرس

بودیم مستاجرش ام ساله  ...  

بود کرده پرواز دیدنش برای ، دستپاچه و طاقت بی ، سام و  ...  

 از فراهانی امیر و چکاوک ؛ بودم بستری که روزی چند در

 و نشست می ای گوشه فراهانی امیر...   بودند نرفته بیمارستان

 و نصفه اما بود هم محمدرضا...  کرد می را پرستاریم چکاوک

باشد آمد و رفت در شد می مجبور ، شرکت کارهای برای...  نیمه  

...  

 را چیز همه من...  نداشت دلیلی...  نداشتم دیدنشان به تمایلی

نداشتم ای چاره...  بودم کرده فراموش  ...  

 روی به کس هیچ...  بود نکرده پشیمانی به اعتراف کس هیچ

آورد نمی خودش  ...  

 که ، شد می راحت پناه از خیالم تنها...  نداشتم اصراری هم من

 راحت را سرم من...  باشد امن است قرار جایش که ، است خوب

گذاشتم می زمین بر  ...  



 مانند ؛ کنم باز را داستان کور های گره که نبود مهم برایم حتی

بود خورده برگه آن پای که امضایی  ...  

 همه از که عمری...  کرد می فرقی مگر ؛ شد می معلوم اگر حتی

گشت نمی بر بود رفته مان  ...  

؟ جونی بابا ـ   

 باال را خودش تخت از که مویی پر و نرم جسم بندش پشت و

افتاد آغوشم در و کشید  ...  

انداختم دورش را دستم  ...  

؟ بابا خوبی...  موشه خانم سالم ـ   

داد تکان ، بود گرفته جا بغلم زیر که را سرش  ...  

؟ میای زود نگفته مگه ؟ بودی کجا ـ   

؟ ببینم میدی بوس یه حاال...  بابا ببخشید ـ   

نشست ام گونه روی که ای بوسه و  ...  

کرد می نگاه ما به حسرت با که افتاد سام با نگاهم  ...  



؟ اومدی کی با ـ    

کرده معرفی کسی چه را خودش سام بدانم داشتم دوست  ...  

 بی بی به خودت... تواِ دوست گفت که همونی...  سام عمو با ـ

بودی زده زنگ جون  ...  

بود جمع حواسش...  زدم اش تیزهوشی به لبخندی  ...  

بیاید جلوتر که کردم سام به ای اشاره سر با  ...  

جایی یه بری سام عمو با باید االن ؟ بابایی پناه ـ  ...  
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 دهانم به کنجکاوانه ، سبزش های چشم با و آورد باال را سرش

دوخت چشم  ...  

 می...  شده تنگ برات دلم...  برم خوام نمی من اما ؟ بابا کجا ـ

باشم تو پیش ش همه خوام  ...  

زدم شیرینش لحن به لبخندی  ...  

 پیتزا برین هم بعد...  شهربازی ببرتت خواد می هم بعدش ـ

داری دوست تو که ها همون از ، بخورین .   

کرد جمع را هایش لب  .  

؟ چی تو پس ـ   

 را کسی دوباره بود سخت قدر چه ، کردم نوازش را اش گونه

تلخی سرنوشت چه...  برانم ازخودم  ...  

 بود قرار که بود مهم آزمایشی جواب برایم تنها حاضر حال در

دبودن دختر و پدر زیاد احتمال به که کسانی...  بدهند پناه و سام  

...  



 سوءظن با سام به هم هنوز که کسانی...  بود بقیه نظر این البته

 نکرد باور کسی پیش سال چند...  نه من اما...  کردند می نگاه

 پناه پدر سام که کنم می باور امروز من ولی ؛ نیستم پناه پدر من

  ... است

منتظره سام عمو ـ  ...   

کرد نگاهم مظلوم  .  

؟ میام بازهم ـ   

شود نمی قطع ، تبر ی ضربه اولین با درختی هیچ...  قدم به قدم  

...  

بابا آره ـ  ...   

شد دوخته سقف به نگاهم ، شد بسته سرشان پشت که در  ...  

اعصاب و مغز متخصص به ده می ارجاعت گفت دکتر ـ  ...  

 روز چند در بود چکاوک معمول غیر جمالت اولین این شاید

   ... گذشته

تنیس نیازی ـ  ...  



رساند تخت به را هایش قدم دو با  ...  

؟ کنی درمان خوای نمی یعنی ؟ چی یعنی ـ   

گفت؟ چی سام نشنیدی مگه...  نیست درمان به نیازی ـ   

گرداندم مخالفش سمت به را سرم  ...  

ممکنه غیر نگفت...  باالس عمل ریسک گفت سام ـ  ...  

نیست مهم ـ  ...  

علی ـ  ...  

گفتم رحمانه بی ، ریخت می صدایش از که ماسیالت به توجه بی  

...  

بخوابم خوام می ـ  ...   

گذاشتم هم روی را هایم پلک و  ...  

 

                                           *** 
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چکاوک ـ گذشته )  )  

  

دادم فشار گوشم روی تر محکم را دستم  ...   

 به را جانم صدایش سوز...  بود غیرممکن صدایش گرفتن نادیده

 عاشق ، عاشقانه هم هنوز من اما بود احمقانه...  کشید می آتش

  ... بودم

 اتاق...  بردم اتاقم گوشه کوچک ی گهواره سمت به را دستم

پدری عمارت در ام مجردی زمان  ...  



بود مکنغیرم برایم علی و من مشترک عمارت به بازگشتن  ...  

 خوره دست از خودم کردن آرام برای ؛ دادم می تکان را گهواره

 خواب به که ساکتم دخترک نه بود افتاده جانم به که هایی

 را آمده پیش شرایط اضطرار هم او شاید...  بود رفته فرو عمیقی

کرد نمی صدایی و سر هیچ که کرد می درک  ...  

رفتم پنجره متس به بازهم و کشیدم گهواره از دست  ...   

 ، عمارت وروردی ی پله روی که دیدم را علیرضا بازهم

کرد می نگاه آسمان به و بود گرفته بغل را زانوهایش  ...  

کشیم می درد بیشتر کداممان دانستم نمی  ...  

 باردار بازهم و تن بار از بودم شده فارغ پیش روز چند که منی

 بار تمام که منی...  خیانت و یتنهای اندوه و باردارغم ؛ بودم شده

 بودم کشیده دوش به تنهایی را دخترم خانوادگی آغوش اولین

 های چشم تنها...  بود پدرش شبیه اندازه بی  که دختری... 

بود برده ارث به من از را سبزش  ...   

 هم سرمه فرزند های چشم یعنی...  بود برده ارث به سرمه از

؟ شد می سبز    



 دیداری اما ، بود شده پدر پیش روز چند که ضاییعلیر شاید یا

بود نگرفته شکل آغوشی...  بود نگرفته صورت  ...  

؟ یعنی بودم رحم بی   

است تر رحم بی علیرضا داد می نشان شواهد  ...   

 با...  داشتیم که دیداری آخرین از ، گیرد می درد قلبم هم هنوز

 من که آنچه هر و او از جدایی...  کردم جدایی درخواست تحکم

انداخت می او یاد با را  ...  

 خیانت ماندنم دانستم می...  دانستم نمی را غلط و درست کار

غرورم به...  احساسم به...  خودم به خیانت...  است  ...   

 علیرضا با دوباره زندگی با اینکه نه...  کشتم می را احساسم باید

کنم مالش لگد  ...  

 مسخره بازی یه چیز همه شاید ، کرد می خطور مغزم به گاهی

   ... است

 پیدا نجات ای سرمه...  کرد مبهوت را همه ، سرمه خودکشی

بود مانده زنده که ای بچه...  بود کرده  ...  



بودم مرده که منی  ...  

 بویش خوش و نرم تن زیر دست آرام.  رفتم اش گهواره طرف به

بودم هکرد را دخترم جان قصد روزی من...  انداختم  ...  

رفتم پایین ها پله از  ...   

 دستان و بود گرفته دست در را سرش که دیدم را حسین بابا

 زیر ای خفه پچ پچ با و بود شده حلقه اش شانه دور به که مادرم

داشت را کردنش آرام در سعی گوشش  ...   

 بخش آرام علیرضا برای طور همین توانستم می هم من کاش ای

  ... باشم

 تازه من و آمد سمتم به کالفه.  شد جلب سمتم به بابا توجه

 نشده اصالح گذشته، روز چند در که شدم هایی ریش متوجه

  ... بودند

؛ کردم زمزمه و گذاشتم هم روی درد با را چشمانم    

بابایی اومده سرت به چی ـ  ...  

کرد نگاه چشمانم به  ...  



بکنی میخوای کار چی ـ  ...  

افتادم راه در رفط به و کردم پشت  ...  

 و کنه شکایت تونه می اون...  نمیشه درست چیزی کار این با ـ

بگیره من از رو بچه  ...  

گفت ؛ ریخت می بیرون آن از خشم که صدایی با  .  

بکنه خواست دلش هرغلطی ذارم نمی...  ذارم نمی ـ  ...   

گرفتم نفسی  .  

کنم حلش خودم بذارین ـ  ...  

 

                                           ***  
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علیرضا ـ آینده )  )  

  

بود اش بسته های چشم به شیشه پشت از نگاهم  . 

 خودم از بارها ؛ بودم شنیده را حالش شدن بد خبر که وقتی از

؟ چرا.  بودم پرسیده    

بگیرد قرار یشسرجا درست هرچیزی نبود قرار مگر  ...  

بود شده بد حالش چرا پس  ...  

 یک سام آن از بعد که خبری...  بود داده تلفنی سام که خبری

بود گرفته تحویل من از جانانه مشت  ...  



 خواستم می جواب او از و کشیدم می فریاد صورتش در که منی

شود سالم...  شود خوب نبود قرار مگر...  سوالم جواب...   ...  

سام تو به نتلع  ...  

 باز را هایش چشم باید ؛ بود بازنکرده را هایش چشم ، دیروز از

بود نکرده اما ؛ کرد می  .  

 پیوند زدن پس از ضعفی...  بود ضعیف اندازه بی دکتر نظر طبق

شد می بلند  ...    

 بود اش بسته های چشم به شیشه از مدام روزنگاهم چند این در

 هم به ، اکسیژن رنگ سبز ی کاسه زیر از که رنگش بی های لب. 

بودند شده چفت  .  

دزدیم می ازهمه مدام را نگاهم  ...  

 من و گرفت می دست در را هایم شانه که گرمی های دست از

 حتی ؛ رساند می فلزی های صندلی به را شیشه به چسبیده

 دانست می. کند ام راضی رفتن خانه به برای که کرد نمی سعی

 را سبزرنگش چشمان که وقتی تا حداقل ؛ ماند خواهم همینجا

بروم باید دانستم می آن از بعد که ؛ بازکند  .   



 به نیاز سام ؛ بود گزینه تنها اما ؛ نبود گزینه بهترین شاید رفتن

شد می فراهم من نبودن با فرصت این و داشت فرصت  .  

 نشدم متوجه ؛ بود تخت روی بر تصویرش مات نگاهم اینکه با

 ؛ آوردند هجوم طرفش به ، پرستار و دکتر که شد چه قادقی

کردند می چه دقیقا نفهمیدم  .  

 پایین را سرش که را سام دستم ی اشاره با و بودم شده الل

 برای و بود شده حلقه گردنش پشت که دستانی با و بود انداخته

 شیشه سمت به ؛ رساند می تهش به را راهرو سر چندم بار

بود دوخته چشم او به من مانند سراسیمه نیز سام ؛ کردم دعوت  

.  

کرد می ناله مدام سام  :  

 من خدایا ، نگیر من از رو پناه ، نکن من روبا کار این ، خدایا نه ـ

نه... کردم توبه درگاهت به که  .  

 اشک ، کنم دعا ، کنم گالیه سام مانند توانستم می هم من کاش

 سرم و کشید می سوت مهای گوش توانستم نمی اما...  بریزم

بود شده داغ حد از بیش  .   



 رحمانه بی.  نبینیم تا ، انداختند می مابینمان ای پرده کاش ای

 در ابد تا بندم می شرط که تصاویری ، تصاویر این دیدن ، بود

انداخت می جا ذهنمان  ...  

 ی پارچه ، را کشیدنشان کار از دست ؛ دیدیم را چیز همه

 چیز همه ، دکتررا آمدن بیرون ، انداختند شصورت بر که سفیدی

  ... را

 ؛ بشنوم را دکتر های گفته ، نداد اجازه ، سرم در سوت صدای

 سر دیوار پای و رفت عقب عقب زده بهت که دیدم را سام تنها

   . خورد

خدایا ـ  ...  
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 من به را شنواییم قدرت ، راهرو در سام بلند فریاد صدای

  . برگرداند

 متوقف شاید تا دادم تکان را سرم. کشید می تیر وقفه بی سرم

 ؛ دیدم را آمدنش دور از.  بکشم فریاد بتوانم هم من بلکه شود

خواستم نمی را آمدنش االن  .  

 گوش به ، بود شده شروع پیشانیم از که حدی از بیش داغی

 آن در را سرم که بود یخی آب لسط کاش ای ؛ کرد سرایت هایم

شوم خنک کمی شاید ، بردم می فرو  ...  

 از رمق.  دادم دست از را تعادلم ؛ رفت می سیاهی چشمانم

 راهرو کف های سرامیک به سرم اینکه از قبل.  رفت پاهایم

 دیگران از فریاد با و گذاشت سرم زیر را دستش ، کند برخور

خواست کمک  .  

ها نبندی رو چشمات...  علیرضا کن نگام ـ  ...  



 حس لبم پشت را بود خون گمانم به که مایعی داغی و خیسی

  . کردم

 خونی قطرات به وحشت با و کشید بیرون سرم زیر از را دستش

ماند خیره ، باشد مانده جا آن روی که ...  

علی میاد خون داره گوشات از...  خدایا وای ـ  ...   

آمد خودش به   .  

چکاو جون...  دکتر...  کن نگام...  علی جونم به دردت ـ  ...  

 آن از وخون اشک که هایی چشم با و شد اضافه او به هم سام

کرد نگاهم نگران ؛ کشید می  .  

شدند می تر سنگین و سنگین هایم پلک  .  

 آخرین با ؛ بودن کرده قفل هم در را لبانم نگرانش نگاه جواب در

ام کشیده اش گونه بر و آوردم باال را دستم داشتم که توانی  .  

 به انگشتانم نوک از ، ام گذشته سال چند ی رفته دست از حس

 آخرین در است بخشی لذت حس چه و ؛ شد می سرازیر قلبم

 به بودنت ی همه زمانی که کسی بودن ، شاید ات زندگی لحظات



 ها سال از بعد شاید را ام خفته احساسات.  بود وصل بودنش

کردم بیدار  .  

آمدند پایین سمت به انگشتانم سر از اشکش قطرات  .  

دلم عزیز نکن گریه ـ  ...  

 می که ها همان از شدند باز ازهم قشنگی لبخند به لبانش

 عاشقم که ها همان از ؛ بودم عاشقش که ها همان از ؛ خواستم

؛ بود کرده    

؟ شده چی دکتر خانم ـ !  

 که پوشی سفید ردم چشمان به و گرفت چشمانم از را نگاهش

دوخت بود رسانده ما به را خودش سراسیمه  ...  

 زنی به را نگاهم آخر بار برای ، نشنیدم چیزی هایشان صحبت از

 که زنی ؛ بود زده پیوند قلبم به را اش زندگی روزگار که دوختم

بود گرفته آغوش در را سرم  .  

چکاو دارم دوست خیلی ؛ دارم دوست ـ  ...   



 اش سینه به که بود سرم ، دارم خاطر به هک چیزی آخرین

میشد فشرده  .  

خفیفش هق هق صدای  ...  

 عزادار که...  بودم عزادار که آوردم خاطر به آخر لحظات برای و

بودم شده  ...  
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علیرضا ـ حال )  )  

  



اندازه بی ؟ بودم خوشحال  ...  

 اولین شاید ، گذشته سال پنج تمام در...  اشتد هم خوشحالی

بود همین تنها شنیدم می که خوبی خبر  ...  

 زدن حرف به شروع آرامی صدای با و زد کمرنگی لبخند سام

  ... کرد

 تفاوت بی چشمات که باره اولین شاید ، دیدمت وقتی از ـ

  ... نیست

؛ پرسیدم نگرانی با ، حرفش به توجه بی   

؟ نیست خطرناک براش عمل اصال ؟ کنین می عمل کی ـ   

کشید پر لبش از لبخند  ...  

...  تو برای ؟ برگردونم رو سال همه این تونم می جوری چه ـ

خودم برای...  پناه برای  ...  

 همان درگیر سام ذهن...  افتاد هم روی ناخودآگاه هایم پلک

پرسیدم می خودم از گذشته روز چند در هم من که بود سوالی  

...  



؟ علیرضا ـ   

کردم تشویقش دادن ادامه برای ، انداختم او به که نگاهی با  ...   

 خواستی می کنم فکر اول شب ؟ شدی خنثی اینقدر چرا تو ـ

؟ بکشی رو من   

؟ بکشمت االن اگه ، کنه می هم فرقی مگه ـ   

آورد پایین سمت به را لبش ی گوشه  ...  

 چرا ها اون...  ت خانواده...  کنه نمی فرق چیزی...  تواِ با حق ـ

؟ نمیگن چیزی   

زدم پوزخندی  ...  

...  کردن خالی من سر رو عصبانیتشون و حرص ی همه ها اون ـ

تو    سر بریزن که نمونده چیزی دیگه  ...  

کشید صدایی و سر پر نفس  ...  

؟ متنفری ازشون االن ـ   

 یلیدل ؛ نداشت من با نسبتی هیچ سام ؛ نبود من دوست سام

 گاهی ، اما...  بگویم چیزی احساساتم از سام برای من نداشت



 که ای غریبه با حتی که انقدر...  آورد می فشار آدم به تنهایی

 آنقدر هم نشیند می اتوبوس یا پارک صندلی روی کنارت

گویی می برایش را چیز همه که ، کنی می راحتی احساس  ...  

 از حتی...  باشم متنفر کسی از نتونستم وقت هیچ من...  نه ـ

 و خوندم آخر تا اول از دفعه هزار رو بازی این من...  سرمه

 حق داستان این تو ها خیلی به من اما ، س مسخره...  نوشتم

 اگر شاید حال هر به اما...  داشتن که العملی عکس شاید...  میدم

 که بود واقعی اینقدر داستان...  سام...  دونم نمی...  بود برعکس

شد می باورم ها وقت بعضی هم خودم حتی  ...   

شد شکه ، زدم او به که هایی حرف از ای لحظه سام شاید  ...  

 درک رو زدی برگه اون پای تو که امضایی هنوزم من راستش ـ

کنم نمی  ...  

...  است کرده صحبت سام با برگه به راجع محمدرضا دانستم می

فهمیدم داشتند قاتا در پشت که ریزی پچ پچ از را این  ...  

ندادم جوابی  ...  

؟ بکنی خوای می کار چی پناه با ـ   



 ت نقشه و تو لطف به البته...  شدیم رفیق باهم کمی یه که فعال ـ

سالمتیشه حاضر حال در مساله ترین مهم اما...   ...  

ریخت وجودم ی همه به نگرانی  ...  

؟ سام میشه خوب حالش ـ    
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کرده پیشرفت خیلی بیماریش...  بیماریش امیدوارم ـ  ...  



 ها خیلی...  بود پیوند راه تنها...  کردم رو تالشم ی همه من ـ

 ی خانواده شاید گفتم...  برگشتم همینم برا...  دادن ازمایش

 بهش تونست نمی هم بزرگش پدر اما...  کنند کمکمون ، مادریش

بده استخوان مغز ...  

برد فرو موهایش داخل را دستش  ...  

بهش بدم استخوان مغز تونم می من...  دونم نمی ـ  ...   

؟ کنین می عمل کی ـ   

رفت در سمت به و شد بلند صندلی روی از  ...  

آینده روز دو یکی ـ  ...  

؟ کنی مرخص رو من تونی می ـ   

خورد گره هم در هایش ابرو  ...  

 دنبال بیافتی زودتر باید هم توخودت...  علیرضا میگی چی ـ

جراحی زیاد احتمال به...  داری درمان به نیاز هم تو...  کارات  ...  

سام ـ  ...  



 بودم کرده روشن قبال را مساله این من...  بود بلند کمی صدایم

 پیش روزها این از که بود پناه ، دلیلم تنها...  نداشتم دلیلی... 

گشت می بر اش واقعی پناه  ...  

؟ بکشی رو خودت خوای می ؟ علیرضا چیه ـ   

چیزی یه و...  روزه چند این باشم پناه پیش خوام می نه ـ  ...  

کرد ریز را چشمانم  ...  

؟ چی ـ   

کنی می پناه برای که کاری خاطر به...  ممنونم ـ  ...  

زد تلخی لبخند  ...  

؟ کنی می تشکر خودم از دخترم نجات بابت ـ   

زدم تری تلخ لبخند  ...  

کنم می تشکر ازت دخترم نجات بابت ـ  ...   

 

                                             *** 

  



علیرضا ـ گذشته )  )  

  

برگشتم عقب سمت به در صدای با  ...  

داشت بغل در که ای بچه همراه هم آن.  نداشتم را دیدنش توقع  

...  

زدم صدا را اسمش مبهوت  .  

؟ چکاو ـ   

 آغوش در برای را دستانم خودآگاه نا...  آمد جلو آرام

کردم باز هم از کشیدنشان  ...  

 زمین روی پایم جلوی را بچه چکاوک ، تعجب کمال در اما

  ... گذاشت

 نگاه چکاوک به تنها و بودم داده دست از را هرکاری انجام توان

 ی چهره میان از را کارش دلیل توانستم می شاید...  کردم می

کنم درک اش پریده رنگ و سرد  ...  

نداره اسم هنوز ؟ علیرضا بینیتش می ـ  ...  



؟ چکاو ـ   

گذاشت هم روی را هایش چشم  ...  

 و دست دارم فقط...  بمونم بازی این وسط تونم نمی دیگه من ـ

زنم می پا  ...   

کرد لرزیدن به شروع صدای  ...  

م بچه بدون حتی میرم من...  علیرضا گذرم می ازش من ـ  ...   

 

 

# پوالدی_غزل  

 

 

 

# زمان_سه_در_زندگی   

 

# ۶۹_پارت  



 

 هیچ اما.  کردم بسته و باز حرف هزارن گفتن برای را دهانم

شد نمی خارج آن از صدایی  ...  

برداشت جلو به قدمی  ...  

 سرمه با تونی می...  داری ش نگه خودت پیش تونی می ـ

 اگه...  شد بزرگ وقتی...  برادرش یا هرخوا کنار...  کنی بزرگش

...  میگی بهش چی... کجام و کیم من ، فهمید روزی یه اگه... 

 کردم تموم هم طوری چه و کردیم شروع طوری چه میگی براش

  ؟

 را چکید می آن از که اشکی تا کشید چشمانش به را دستش

کند خشک  ...  

 بزرگش ایخو می کی پیش ؟ کنی بزرگش خوای می جوری چه ـ

 ی بچه از تونه می سرمه نظرت به...  میشه نابود دونی می کنی؟

؟ کنه مراقبت من   

گذاشتم هم روی را چشمانم  .   

افتاد راه عمارت طرف به و کرد گرد عقب  ...  



زد قلبم به را خالص تیر رفتنش از قبل  .  

 خوبی پدر دونم نمی...  ببرش...  کن بزرگش تونی می اگر ـ

 ، داری که شرایطی با تونی نمی دونم می ولی...  هن یا هستی

 می من...  تونی نمی اگرهم...  کنی فراهم براش خوبی زندگی

 نمی اون بدون من بدون فقط...  بکشم دوش به رو تو جور تونم

 نه...  نه...  بکشم رو خودم اصال شاید...  بیارم دووم زیاد تونم

 زندگیم...  تو...  دادم تدس از را چیزم همه من...  کشم می حتما

بدم دست از مم بچه تونم نمی...   ...  

 صورتی پتوی در که افتاد کودکی به چکاوک خالی جای از نگاهم

زد می پا و دست اطراف به توجه بی و آرام ، رنگش  ...  

کردم بلندش زمین روی از و شدم خم  ...  

 غرق سبزش های چشم در...  چسباندم خودم به محکم را او

 که چیزی تنها...  بود من وجود بند از...  بود من دختر...  شدم

داشت تعلق من به کامل  ...   

 به و بود زده کنار را پرده...  افتاد چکاوک اتاق ی پنجره به نگاهم

کرد می نگاه ما  ...  



 همانی...  گشتم پیش دقیقه چند آشنای احساس دنبال دلم در

 می نشان خودی و گرفت یم جان ، دیدنش دنبال به همیشه که

  ... داد

رفتم در طرف به آرام های قدم با  ...  

خواندم ام روزه چند دختر گوش زیر  ...  

...  نداشتیم آشنایی افتخار حاال تا...  باباتم من...  خانم سالم ـ

 انگاری...  مامانته با حق...  باشیم نداشته هم بعد به این از شاید

 نتونستم که طوری همون...  کنم خوشبختت تونم نمی من

 تپلت های دست اون قربون بابایی... کنم خوشبخت رو مامانت

 چاره    بدون...  ها ام سنگدلی بابای من نکنی فکر وقت یه ؛ بره

منگنه الی بودنم گذاشته...  نداشتم ای  ...  

 و نرم ی گونه روی که کرد می نگاه اشکم قطرات به کنجکاوی با

ریخت می سرخش  ...  

زدم لبخندی ، ریختم می که هایی اشک میان  ...  



 راحته خیالم حداقل...  ها خوشگلی خوب...  جونم به دردت ـ

 خوشگلی اینکه با ها بگم   ازاالن...  مامانت دست رو مونی نمی

میای آسه ، میری آسه...  بسوزونی آتیش نبینم ولی  ...   

زدم بویش خوش گلوی به ای بوسه هق هق با و  ...  

 بابای...  نبخش رو من وقت هیچ نیستم که روزهای بابت ـ

 من...  نبخش رو گذشت مادرت تو از راحت اینقدر که ضعیفی

بخشم نمی رو خودم وقت هیچ  ...  

گرفت دست در را شستم انگشت محکم  ...  

بود دیدارمان آخرین و اولین این شاید  ...  

بابایی باش مامانت برای خوبی دختر ـ  ...  

 چکاوک دانستم می هرچند ؛ زدم زنگ...  رسیدیم عمارت در به

بود دیده را آمدنمان پنجره از  ...  

شد باز سراسیمه در  ...  

نیاوردم باال کردنش نگاه برای را سرم...  بود در پشت چکاوک  ...  



...  دخترم نزدیک...   کردم نزدیکش را صورتم بار، آخرین برای

 با را همه...   گلویش ، دستش ، اش بینی ، اش پیشانی ، اش گونه

 و دخترم...  بوسیدم می را دونفر ، بار هر...  بوسیدم می ولع

  ... مادرش

 روزهای تمام برای را تنش عطر تا گرفتم وجودم عمق از نفسی

کنم ذخیره نبودنش  ...  

کرد دراز طرفم به کشیدنش آغوش در رابرای دستش چکاوک  

...   

؟ بودی رحم بی قدر چه ؟ وکچکا شدی رحم بی قدر چه    

کردم گرد عقب ، گرفت قرار آغوشش در که دخترم  ...  

 گوشش به صدایم  که شود زیاد آنقدر ، مان فاصله آنکه از قبل

نالیدم...  نرسد  ...  

 چکامه من برای اما...  کنی صداش خوای می چی تو دونم نمی ـ

چکامه...  اس  ... 

 

                                          ***  
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چکاوک ـ حال )  )  

  

کردم طی علیرضا اتاق طرف به شتاب با را راهرو  ...  

 شد می مرخص نباید...  شنیدم عموامیر از را اش صیمرخ خبر

 رفتنش نگران آن از بیشتر...   نداشت خوبی وضع علیرضا... 

 می سام...  خواست نمی ما از چیزی که حاال مخصوصا...  بودم



 علیرضا جای هم من اگر...  بدهد استخوان مغز پناه به توانست

رفتم می بودم  ...  

  ... پناه

 به را سرمه چشمان...  دیدیم اورا بار اولین رایب پیش روز چند

...  را دخترم چشمان...  را من چشمان شاید...  بود برده ارث

 جای...  بود گرفته را ای دیگه ادم جای سال پنج که دختری

را دخترم  ...  

 که کردم مرور را مان گذشته ی همه آنقدر ، گذشته روز چند در

کشید می سوت مغزم گاهی  ...  

داد نمی رفتن ی اجازه علیرضا...  رفتم می نباید من دانم مین  ...   

 زمان آن در...  رفتم می ، گشتم می بر عقب به بازهم اگر شاید

بود انتخاب بهترین من برای رفتن  ...  

 را دخترم که هایی سال...  ماندم تنهایی در که هایی سال بماند

 سال این در پری انمام و حسین بابا...  کشیدم می دوش به تنها

 از که بود هم هایی شب اما...  نگذاشتند تنهایم و بودند کنارم ها



...  ریختم می اشک و چسباندم می ام سینه به را سرش تنهایی

شد می تبدیل نفرت به علیرضا به عشقم تمام لحظه آن  ...  

 ها سال این تمام...  شد می تمام نفرتم بازهم بعد روز صبح اما

شد نمی اما...  شود تمام عشقم که بودم یروز منتظر  ...   

 متوجه ناگهانی اگر ترسیدم می...  کردم باز آهسته را اتاق در

بریزد هم به خلقش ، بشود آمدنم  ...  

 کرد می تن به را کتش آهسته که دیدم را علیرضا در ی گوشه از

 ی چهره از توانستم می.  بود ایستاده کنارش هم محمدرضا... 

 اجازه علیرضا زدم می حدس.  بود ایستاده کنارش که ضامحمدر

 ی کاناپه تک روی بر امیر عمو... کند کمکش کسی بود نداده

بود گرفته دستانش میان در را سرش و بود نشسته اتاق .   

 من به رمقش کم نگاه...  آورد باال آهستگی به را سرش علیرضا

 را چشمانش...  کرد نگاهم خیره طور همان ای ثانیه چند...  افتاد

شد بلند جایش از عمیقی نفس با و گذاشت هم روی  ...   

ممنون ، من خاطر به افتادین زحمت تو که مدت این بابت ـ  ...  



 ، پایم نزدیکی از کوچکی جسم ، شود رد کنارم از اینکه از قبل

 شده ش متوجه زودتر که انداخت علیرضایی بغل در را خودش

بود شده خم دوپا روی رفتنشگ آغوش در برای و بود  ...  

 بار اولین دارم حتم...  افتاد ها آن به امیر عمو و رضا محمد نگاه

میدیدند را پناه که بود  ...  

 علیرضا آغوش از را خودش که ترسید نگاهشان از پناه شاید

کرد پنهان ، بود ایستاده حاال که پاهایش پشت و کشید بیرون  

...  

؟ کنی سالم خوای ینم...  بابایی پناه ـ   

 می تشویش را او چشمانش با که انداخت علیرضا به نگاهی پناه

گذاشت جلو قدمی...  انداخت ، کرد  ...  

سالم ـ  ...  

گذاشت جلو قدمی امیر عمو  ...  

؟ آره...  باشی پناه باید شما!  کوچولو خانم سالم ـ   



 هتششبا توانستم می حاال که ای خنده...  کرد شیرینی ی خنده

ببینم آن در را سام با  ...  

پناهم من...  بعله ـ  ...   

 آن ، مکث اندکی از پس و آورد باال لرزش با را دستش امیر عمو

کشید موهایش روی گونه نوازش را ...  

؟ کیم من دونی می ـ   
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 اتاق در سام ی سرفه صدای ، بزند حرفی پناه اینکه از قبل

  ... پیچید

شد عرض سالم...  خانم پناه ـ  ...  

 از پناه ذهن کردن منحرف برای تنها سام کار میزدم حدس

 می پناه به باید جوابی چه اواقع...  بود امیر عمو جواب و سوال

  ... دادیم

جونم سام عمو ـ  ...  

 احساس با هم سام...  آمد در حرکت به او آغوش برای بار این و

فشرد بغلش در را او ، تمام  ...  

؟ بریم ـ   

کرد سام سمت به رو علیرضا  ...  

بریم جون بابا پناه...  باشه ـ  ...  

سمتشان به کرد تند پا محمدرضا  ...  

؟ بری این با خوای می ؟ علیرضا میری کجا ـ   

داد جواب ؛ ندارد ربطی شما به گفت می که نگاهی با علیرضا  ...  



باشیم سام ی خونه روزی چند الزمه...  آره ـ  ...   

آورد پایین را صدایش  ...  

بذارم تنهاش فعال تونم نمی منم...  کنه عادت اونجا به باید پناه ـ  

...  

 

                                               ***  
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علیرضا ـ حال )  )  

  

بودم بی بی ی خانه راهی ، خراب حالی با  ...  

...  بودیم گذرانده سختی لحظات...  بودم گذرانده سختی لحظات

پرند سام ی خانه در اقامتمان  ...  

 سام ، بودم پدر من...  سام برای میدان کردن خالی و رفتن عقب

 کسی چه و...  کشید می  عقب باید نفر یک اما...  بود پدر هم

کشیدن عقب برای علیرضا از بهتر  ...   

 ی خانه به بازگشتش و پناه عمل با رسید می نظر به قصه یانپا و

باشد رسیده سر ، پرند  ...  

بود ها حرف این از تر خراب من حال اما  ...  

 روز یک...  بودم داده دست از را هایم داشته ی همه دوم بار برای

 را ها آن زور به ، روز یک و گذاشت بغلم در را ها آن زور به دنیا

گرفت پس  ...  



 اول از اگر...  پرسم می حتما ؛ کنیم برخورد هم به روز یک اگر

؟ چرا پس ؛ نبودیم هم قسمت    

مادر برگشتی...  پسرم سالم ـ  ...  

...  آوردم باال دیدنش برای ؛ بود سنگین حسابی حاال که را سرم

 که پیرزنی...  بود داده پناهمان کوچکش اتاق در که پیرزنی

 ، ها فراهانی عمارت در من که مدتی در بود کرده قبول دخترش

 می بهانه تنها که پناهی...  باشد پناه مراقب ؛ کردم می کار

 که پناهی...  خورد می قرص درمانش خاطر به که پناهی...  گرفت

کند می کار چه جدیدش پدر با من از بعد دانم نمی  ...  

اجازه با...  بله...   سالم ـ  ...  

افتادم راه ایم اجاره کوچک ی خانه طرف به  ...  

داری مهمون...  مادر...  علیرضا ـ  ...  

 اما ؛ ماند می باز سختی به ، درد شدت از هایم پلک اینکه با

 نمی را کسی...  مهمان...    کنم متمرکز را حواسم کردم سعی

باشد من مهمان بخواهد که شناختم  ...  



 گفتم...  من ماا...  بمونه منتظر خودت ی خونه تو خواست می ـ

بمونه منتظر ما ی خونه بهتره  ...   

 این داد می توضیح بالخره شاید بود بی بی دهان به نگاهم

است کسی چه ناخوانده مهمان  ...  

 به اش چهره...  شد ظاهر بی بی سر پشت از ای کشیده قامت

 تشخیص قابل ، بود روشن راهرو در که المپی رنگ زرد نور خاطر

رفت کنار ، شد ش متوجه که یب بی...  نبود  ...  

 که مردی و من سمت به را سرش ، شد راهرو وارد اینکه از قبل

چرخاند ، کرد می نگاهم خیره  .  

...  بیاره شام براتون میگم پریناز به...  برین شمام...  میرم من ـ

 بچم طفلک...  داری دوست دونم می...  پسرم پختم سبزی قرمه

بود کاش.. . داشت دوست هم پناه  ...  

 نم ، اش آبی و طوسی روسری ی گوشه با و داد تکان را  سرش

گرفت را چشمانش زیر در نشسته  ...  

 با که روز همان هم پناه با...  داشت خبر بیش و کم داستان از

کرد خداحافظی ؛ بود آمده وسایلش کردن جمع برای سام  ...  



او و ماندم من فقط  ...  

نبود حرفی  ...  

تو بریم یاب ـ  ...  

کردم باز فشار با را در.  آمد دنبالم به حرف بی  ...  

...  شدم مواجه خاطرات از انبوهی با.  کردم روشن را چراغ

...  بود مانده جا خانه این در پناه سالگی یک از که خاطراتی

داشت ادامه هم پیش روز چند همین تا که خاطراتی  ...  

دنبالت اومدم ـ  ...  

داد نجات شدن غرق از را من صدایش  ...  

؟ اونوقت کجا ـ   

چکامه پیش...  بابا پیش...  خودمون ی خونه ـ  ... 
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 چکاوک...  داشت حق...  کرد نمی ای اشاره هیچ کاوکچ به

  ... دیگر

چرخاندم طرفش به را سرم...  زدم پوزخندی  ...  

راحتم همینجا من...  نکنم فکر ـ  ...  

گرفت دست در را بازویم و دوید طرفم به  ... 

 بگیری انتقام خوای می...  علیرضا میاری در بازی بچه داری ـ

 یکی تو طرف...  اشتباهی های آدم از ولی ... داری حق...  باشه

س دیگه  ...   

شوم آزاد دستانش خشمگین حصار از تا دادم خودم به تکانی  ...  



 امضای که عوضی سیاوش اون از یا ؟ سرمه یا ؟ سامِ منظورت ـ

؟ برگه اون پای گذاشت رو من   

 زل من به حرکت بی و مات...  گذشت نگاهش از برق مانند چیزی

 بی که دهانی به لعنت...  کردم    لعنت را خودم بالفاصله ... زد

شود باز موقع  ...   

؟ طوری چه کرده امضا سیاوش...  سیاوش...سیا ؟ گفتی چی ـ   

 لیوان یک خوردن برای ، آمده پیش وضعیت از عصبانی و کالفه

رفتم آشپزخانه طرف به خنک آب  .  

کشید ریادف ، برسد دهانم به آب ای جرعه اینکه از قبل  ...  

؟ کرده غلطی چه سیاوش...  علیرضا ـ   

 و شکستن صدای...  کوبیدم زمین روی محکم را آب لیوان

 به را نفرمان دو هر نگاه ، درشت و ریز های تکه به شدنش تبدیل

کشید خودش طرف  ...  

بدم توضیح کردم سعی ، بود عجیب ، لحظه ان در که آرامشی با  

...  



 از قبل ، پیش ها سال که سرنخی که بود رسیده آن وقت شاید

 بگویم دیگری آدم برای ؛ بودم شنیده سرمه زبان از پناه تولد

بشنود که بود آمده اینجا همین برای ، محمدرضا شاید...  ...  

 و کرد می کار جا یه من با که سیاوشی نیست عجیب...  آره ـ

 اون ، بود کرده امضا رو ها برگه پای من جای به ها وقت خیلی

باشه نزده رو امضا  ...   

 دور را دستانش...  نشست زمین روی تمام درماندی با محمدرضا

داد تکیه آن به را سرش و کرد حلقه زانویش  ...  

 و دونست می سیاوش یعنی...  مدت این ی همه یعنی...  یعنی ـ

 این از قسمت یه خودش اون یعنی...  آورد سرت رو بالها این

؟ بود داستان   

 همین ، شنیدم بار اولین برای وقتی هم من...  نشستم کنارش

نشستم زمین روی خورده شکست و درمانده طور  ...  

...  کنم نمی فکر بهش هم من...  محمدرضا نکن فکر بهش ـ

بهتره اینجوری  ...  



 به و دادم دست از را تعادلم هم من که جوری...  پرید جایش از

شدم پرت عقب  ...   

 رو سیاوش باید من...  بریم...  بریم االن همین باید.. . باید ـ

  ... بکشم
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 می عقب و جلو مدام که اییه قدم از توانستم می را اش کالفگی

بفهمم ؛ شد  .  



 ، بی بی سفارش به که بود پریناز...  شد خورده در به ضربه چند

بود آورده غذا برایمان  ...  

گذاشتم تنها ، پیچید می خودش به همچنان که را محمدرضا  ...  

 خواهر که دختری...  دیدم را ناز پری معصوم ی قیافه در پشت

بود دخترم مادر گاهی که دختری.. . بود دخترم بزرگتر  ...  

بخوریم سبزی قرمه بیا ها بازی دیوونه این جای به فعال ـ  ...  

؟ آرومی اینقدر طور چه اصال تو ؟ شدی دیوونه ـ   

 ، آرامشم دانستم می...  گذاشتم زمین روی آرام را غذا سینی

شد می کشیده عصبانیتش ور شعله آتش بر که بود بنزینی مانند  

...   

؟ چرا ـ   

برگرداندم طرفش به را سرم  ...   

؟ چرا چی ـ    

؟ چرا ؟ کردی سکوت چرا ـ    



 جوی به رفته آب نه یا ؟ شنیدی رو سرباال تف المثل ضرب ـ

؟ بازنگردد    

 زندگی به زدی گند ، المثل ضرب چندتا خاطر به االن تو ـ

؟ خودت   

دادم ادامه آرامش همان با و چیدم را ها ظرف  ...  

 زن...  زندگیم به بود شده زده گند ها این تراز قبل خیلی ـ

 هیچ قانونی لحاظ از...  بودن دور ازم کیلومترها م بچه و سابقم

 کرده تبعید رو سرمه و من آقابزرگ...  نداشتم ها اون رو حقی

 و دار و گذاشت کاله سرم الکیش طلبکارای با ای سرمه...  بود

 به کرد ول رو ماهه چند ی بچه یه و من و کشید باال رو ندارم

 من...  غریب شهر توی...  انداز پس و پول بدون...  خدا امون

 کنم فکر...  رضا محمد بفروشم هم م خونه شدم مجبور حتی

 رو سیاوش چغلی تا نیومدم لحظه اون چرا درکه قابل برات االن

که هایی آدم پیش خصوص به...  کنم  ...  

مخورد را حرفم ی ادامه  ...  

داد ادامه مغموم و ناراحت  ...  



؟ که هایی آدم ـ   

 گاهی...  نشوم چشم در چشم او با تا انداختم پایین را سرم

 رفتن دست از به اعتراف...  شود می سخت کردن اعتراف

 خیلی گاهی ، اینکه به اعتراف...   داشتیم روز یک که چیزهایی

شود نمی        قبل شبیه چیزها  ...  

نداره ارزشی برام نکردنشون یا کردن باور دیگه که هایی آدم ـ  

...  

 که موقع همان...  دیدم اش چهره در را عالم های ناراحی تمام

آوردم باال را سرم  ...  

 تمام به گلویش از بغض که حالی در...  داد قورت را دهنش آب

 شاید...  زد دردناکی و تلخ لبخند ، بود شده پخش صورتش

 برای پیش ها سال اینکه از شاید...  شدم یمانپش ای لحظه

بودم نکرده تالش کردنش درست  ...  

 میگی که بی بی پخت دست ببینیم...  بخوریم سبزی قرمه بیا ـ

میده ای مزه چه  ...  



 سفره سر ؛ بود داشته نگه لبش ی گوشه که لبخندی همان با

  ... نشست

 

                                              *** 
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چکاوک ـ آینده/  حال )  )   

  

بود علیرضا به شیشه پشت از نگاهم  ...  

...  من از فارغ...  بود خوابیده چیز ههم از فارغ که علیرضایی

پناه...  چکامه  ...  



 که پناهی...  شد سرازیر هایم اشک ، پناه نام آوردن یاد به با

 حس رفتنش با اما ، رسید نمی هم روز چند به اشناییمان عمر

 دست از...  بودم رفته دست از...  کردم می حس...  کردم می

بودم داده  ...   

اینجایی روزه سه االن ؟ خونه بری خوای نمی ـ  ...  

 این به پناه رفتن با که علیرضایی...  بود شیشه به همچنان نگاهم

بود افتاده روز  ...  

محمدرضا...  بیدارشه وقتی تا مونم می همینجا ـ ...  

 به را خودش ، علیرضا حال شنیدن محض به که محمدرضایی

است سخت ؛.. بود رسانده بیمارستان  .   

بودی اینجا من پای به پا هم تو ؟ خونه نمیری چرا خودت تو ـ  

...  

 بود اتاق ی شیشه روی روبه که فلزی صندلی سمت به آهسته

نشست و رفت  ...  

کشید وجودش اعماق از آهی  ...  



 هر ،  ممکنه...  ممکنه...  برم اگه کنم می احساس...  تونم نمی ـ

االن نه اونم...  بیافته اتفاقی  ...  

 علیرضا دادن دست از...  کنم درک را احساساتش وانستمت می

 او از علیرضا کرد می فکر که محمدرضایی برای ، لحظه این در

است متنفر  ...  

...  باش پیشش تو حداقل...  میگیره رو علیرضا ی بهانه چکامه ـ

بازی این تو داره گناه هرکسی از بیشتر بچه اون  ...  

 دختری...  آوردم خاطر به را مکوچک دختر ، محمدرضا حرف با

بود داده دست از را دخترش ، پدرش که  ...   

 که بود کرده اشغال را ذهنم اینقدر ، علیرضا ، لحظات این در اما

بود نمانده کس هیچ برای جایی  ...  

؟ چکاوک زدی حرف علیرضا دکتر با ـ   

خورد می چرخ ذهنم در دکتر درناک های حرف  ...  

 نرمال وضعیتش تا ، وایسیم منتظر باید...  مونهه حرفاش.  نه ـ

  ... شه



مالید را صورتش ، دست با  ...   

؟ شده جوری این چرا ؟ نمیشه بیدار چرا ـ   

؟ چرا ؟ چرا...  کرد تکرار خودش برای لب زیر و    

 ، شده وارد بهش که بدی عصبی شوک " گفته دکتر که گفتم ـ

 عالیم ، متاسفانه "  "...  کنه خونریزی تومور شده باعث

  "...  کنه تحمل رو عمل ، تونه نمی که ناپایداره حدی به حیاتیش

کنه تحمل بتونه امیدوارم " ".کنیم صبر باید فعال "  "   
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 آن در علیرضا که وضعیتی تصور از ، لرزید محمدرضا ی چانه

بود کرده گیر  ...  

؟ محمدرضا خوبه امیر عمو ـ   

بریزد اشک خواهد نمی ، دانستم می...  گرفت باال را سرش  ...  

 وضعش هم سام...  علیرضا از اون...  پناهِ مراسم کارای درگیر ـ

نکرده سکته اورده شانس...  بدِ خیلی ...  

 مان خانواده سر بر باهم که بدی اتفاقات تمام از...  کردم بغض

بود شده خراب  ...  

؟ نشده خبری سرمه از ـ   

زد صدایی پر پوزخند  ...  

؟ اصال هست کی سرمه ؟ سرمه ـ   

کردم کج را گردنم  ...  

؟ نمیاد هم دخترش مراسم برای حتی یعنی ـ   

شد بلند ایشصد  ...  



 چند وقتی رو پناه اون...  مریضه پناه دونه می مگه اون اصال ـ

رفته کرده ول بوده ماهش  ...   

 بی طور این ، توانست می مادری چگونه ، گنجید نمی ذهنم در

نبود پناه حق...  باشد رحم  ...  

 دلش هم آقابزرگ حتی...  کاران گیر در محمد عمو و امیر بابا ـ

نبود این پناه حق...  اومده رحم به  ...  

 محمدرضا کنار و کندم پشتش تصویر و شیشه از دل بالخره

  ... نشستم

بستم را هایم چشم و دادم تکیه دیوار به را سرم  ...  

 بدون بکنم غلطی چه باید من ؟ چی نشه خوب علیرضا اگر ـ

؟ اون   

شکست بغضم ، امروز صبح از بار چندمین برای ، آخر ی جمله با  

...  

 رد گردنم پشت از را دستانش ازمن تر مستاصل هم محمدرضا

داد تکیه خود به را من و کرد  ...   



 هق صدای آزادانه و دادم تکیه محمدرضا ی شانه به را سرم 

کردم رها را هقم  ...  

 هق هق صدای به هم محمدرضا های شانه لرزش بعد کمی

شد اضافه هردویمان  ...  

 

                                        * 

 

   ( چکاوک )

  

 به اینکه برای را تصمیمم ، تلفن پشت از ، چکامه غمگین صدای

کرد قطعی ؛ بزنم سر خانه  ...  

 علیرضایی...  بود شده اسوده کمی علیرضا طرف از خیالم البته

 کم شاید...  داد خبر اش درصدی    چند بهبود از ، امروز دکتر که

کرد کاری علیرضا برای بشود که نبود هم قدر آن ایدش...  بود ...  



 به جا همه از تر امید نا ، امروز همین تا که مایی برای اما

 می نگاه بود شیشه روی که قرمزی خط و خوابیده علیرضای

بود ای امیدوارکننده خبر ، کردیم  ...  

برس ت بچه به برو تو...  جان عمو میمونم من ـ  ...  

زدم اش خسته ی چهره به لبخندی  ...  

زد می فریاد را اندوه و غم چشمانش  ...  

 نرم پنجه و دست مرگ با فرزندش که پدری...  بود پدر امیر عمو

کرد می  ...  

پناه دیدن از بعد علیرضا وضع بود درک قابل شاید  ...  

 بود پناه واقعی پدر علیرضا مگر ؛ پرسیدم خودم از بالفاصله بعد

بود هم شاید...  دنبو هم شاید ؟  ...  

 سر ش همه روزه چند این...  عمو این خسته هم خودتون شما ـ

بودین پا  ...   

 اینجا یکسره روزه چند این هم محمدرضا...  اینجام که فعال ـ

دارین نیاز استراحت به دوتا شما...  بوده .   



گردم برمی زود...  باشه ـ  ...  

 اش گونه روی ای هآهست ی بوسه و شدم بلند پاهایم روی

  ... کاشتم

جون عمو خداحافظ فعال ـ  ...  

 دورم به را هایش دست عمو ، شوم جدا او از کامل اینکه از قبل

کرد حلقه  ...   

 بهم رو پسرم خدا...  کن دعا...  کن دعا...  چکاوک کن دعا ـ 

ببخشه چکامه به رو علیرضا خدا کن دعا...  دوباره ببخشه  ...  

دادم تکیه اش انهش به را سرم  ...  

گفتم آهسته زیرلب  ...  

 به...  من به رو علیرضا خدا کنم می دعا...  کنم می دعا ـ

ببخشه چکاوک  ...  

 

                                          * 
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  ( چکاوک )

  

؟ رفته بازم ؟ نمیاد چرا ؟ کجاس بابا ، مامان ـ   

 بی های سوال برای جوابی...  کردم نوازش آهسته را سرش 

دانستم نمی هم خودم...  نداشتم چکامه شمار  ...  

 کم کم ؛ بوسیدم را شصورت جای جای و کردم نوازش قدر آن

برد خوابش  ...   



 کردنش آرام االن مثل اما...  شد می بیتاب اینگونه هم ترها قبل

 را علیرضا بوی هنوز ها موقع آن...  نداشت زحمت همه این

 ، بود علیرضا عاشق مادرش وقتی...  داشت حق...  بود نشنیده

شد می عاشق نباید او چرا  ...  

 حمام طرف به ؛ شد راحت چکامه بابت از خیالم اینکه از بعد

 به را خودم سریعتر هرچه تا ؛ گرفتم سرسری دوش و رفتم

برسانم علیرضا  ...  

 را موهایم و کردم می نگاه خودم تصویر به آینه در که طور همان

...  کرد پرواز سیاوش طرف به حواسم ، کردم می خشک

 واقعی ایمعن به علیرضا با ازدواجم خبر شنیدن با که سیاوشی

شد دیوانه کلمه  ...  

 زبان از که سیاوشی...  کرد فحاشی به شروع که سیاوشی

 دست ، پیش سال چند جریان در هم او ، شنیدم محمدرضا

است داشته  ...   

 برای همه که جوشی و جنب و بقیه دعوای به ، ساعت چند تا

کردم می   نگاه  ؛ بودند انداخته راه سیاوش کشتن  ...   



بود رفته فرو زمین در آب ای قطره مانند که سیاوشی  ...    

نداشت اهمیتی هیچ برایم سیاوش نبود و بود  ...   

 تخت روی که درعلیرضایی حاضر حال در ، دنیا توجه تمام

بود شده جمع ؛ بود خوابیده  ...  

 خواب در غرق ی چکامه پیشانی به ای بوسه.  پوشیدم را لباسم

  ... زدم

زد صدایم کسی ، شوم ماشین وارس اینکه از قبل  ...  

؟ چکاوک ـ   

برگشتم محمد عمو طرف به  ...   

 ، توانستم نمی هنوز حقیقتا. داشتم بدی حس بگویم توانم نمی

بدهم تشخیص را احساسم  ...  

 ؛ بود کرده بازی قشنگ اینقدر را نقشش ، سیاوش پیش ها سال

بود کرده باور هم خودش حتی که  .  

 پیاده سرمه که ای نقشه درشت و ریز از اوشسی که حالی در

داشت خبر ، بود کرده  ...  



شنیدم می جدیدی چیزهای ، روزها این  ...  

شد می برانگیز شک هم محمد عمو گاهی حتی  ...  

داد می دیگری خبر ، پریشانش و شکسته ی قیافه البته  ...  

؟ عمو شده چیزی ـ   

آمد ماشین طرف به  ...  

؟ بهخو علیرضا حال ـ   

 که ای مسخره سوال از ، رفت باال لبم راست سمت ی گوشه

داشت زیادی راه بودن خوب تا علیرضا...  بود پرسیده  ...  

نه ـ  ...  

؟ باهات بزنم حرف تونم می ـ   

 دیر علیرضا پیش رفتن برای...  انداختم ساعتم به نگاهی کالفه

شدم می  ...  

میشه دیرم ؟ جون عمو مهمه خیلی ـ  ...  

  ... خندید



...  بزنم حرف باهات خواستم تنهایی از فقط من...  برو باشه ـ

ندارم رو هیچکس...  بینی می که خودت ...  
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شدم شرمنده داشت که بدی حال از  ...   

گرفتم را دستش و رفتم سمتش به  ...  

جونم عمو گوشم سراپا من ـ  ...  

کشید ام گونه روی و کرد آزاد را دستش  ...  



 که بودم دخترم فکر به فقط من...  موقع اون...  موقع اون ـ

 هم به رو وت زندگی خواستم نمی من...  بود شده نابود زندگیش

 بودی تو کشیدم که عذابی ترین بزرگ ها سال این تمام...  بریزم

 سرمه حال به خیلی دلم...  بود شده تباه وسط این زندگیت که

 خوام می...      تو اما...  بود کرده خودش سرمه...  سوخت نمی

 تو با دشمنی رو از رو کاری هیچ من که کنی درک...  کنی درک

ندادم انجام  ...  

کردم می درک عمیقا...  کردم می درک...  زدم لبخند  ...  

 هر دخترش برای پدر یه که کنم می درک...  کنم می درک ـ

 نبود دخترش که دختری خاطر به من دختر پدر...  کنه می کاری

 مرگ با داره االن...  داره االن ، بود کرده خرج پدرانه براش اما

 شد حاضر ، اون نجات خاطر به علیرضا...  کنه می پنجه و دست

 درک...  بخره جون       به رو ها تحقیر این تمام و برگرده دوباره

کنم می  ...  

زد دردناکی لبخند  ...  



 به من...  متاسفم بگو من طرف از...  شد خوب علیرضا وقتی ـ

متاسفم چیز همه خاطر  ...  

؟ نمیگین بهش خودتون چرا ـ   

کرد پشت من به  ...  

...  نبینم رو همدیگر وقت هیچ بهتره علیرضا و من...  نمیشه ـ

...  مدیونتم بگو...  کن تشکر ، ام نوه از مراقب خاطر به ازش

نمیشه ادا وقت هیچ که دینی  ...  

 که آوری شوک خبرهای از هیچکدام ، وقته چند این دانستم می

بود نکرده زده شوک را او ، پناه مردن خبر مانند ، بود شنیده  ...  

 ؛ شد می بیشتر من با ثانیه هر اش فاصله که محمدی عمو روبه

  ... گفتم

میگم ـ  ...   

 این از محمد عمو برای ، عمارت این در کردن زندگی دانستم می

بود نخواهد راحت ، بعد به  ... 

 



                                            ***  
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  ( چکاوک )

  

 مانند برایمان  که ای هفته یک از بعد ، تمنا و خواهش هزار با

 ، خصوص لباس با ، امروز ؛ بود مرگ باتالق میان زدن پا و دست

بودم ایستاده او کنار  ...  



 نگاهم...  نشستم آن روی و کشیدم را تختش کنار فلزی صندلی

.  بود کرده ورم کمی هایش پلک...  افتاد اس بسته های چشم به

بود رفته فرو چشمم در خاری مانند ، هایش چشم زیر کبودی  ...  

چکاوک منم...  علیرضا سالم ـ  ...  

 آنژیوکت از کبود و سرد تدس...  بردم دستش طرف به را دستم

...  بود کرده جان نوش هفته یک این در که هایی سوزن و

 دستش به که سوزنی بار چند و گرفتم دستم دو میان را دستش

 قیافه ، بود بیدار اگر دارم حتم...  بوسیدم آرام را بود رفته فرو

نکن داره درد " گفت می و کرد می جمع را اش  "    

 لب پشت را بغضم...  کرد می منجمد را قلبم ، دستش سرمای

بزنم برهم را آرامشش نداشتم دوست...  بودم داشته نگه هایم  

...  

؟ کنی نمی باز رو چشمات...  علیرضا ـ    

تلخ ای خنده...  خندیدم  ...  

 از شاید...  گوشت تو بزنم ، بگیرم رو ت یقه االن خواد می دلم ـ

بیدارشی خواب  ...  



 صدای ، اتاق صدای تنها...  بود آرام و اکتس همچنان علیرضا

 پر را هایش ریه ، منظم طور به که دستگاهی و بود قلبش ضربان

میکرد خالی و  ...  

...  شد می پر...  شدم اش سینه ی قفسه مات ای لحظه چند برای

دستگاه صدای با هماهنگ... شد می خالی  ...  

 همیشه لبان.. . بردم صورتش طرف به و کردم آزاد را دستم یک

بود خشکیده و رنگ بی بار این ، رنگش پر  ...  

 دهانش در باند زور به را ای لوله و بود مانده باز نیمه دهانش

بودند کرده سفت  ...   

؟ علیرضا...  ؟ علیرضا ـ ...   

 زود یا دیر دانستم می...  کردم لمس را موهایش دست یک با

بتراشد را شان همه باید  ...  

 رفتی سربازی که موقع اون ؟ کنی کچل خوای می...  الناق ای ـ

خوشتیپی هم اونجوری کنم فکر ولی...  نمیاد یادم رو  ...  



 به نگاهم وقتی ؛ کشید می شعله قلبم در آتش مثل چیزی

افتاد می بازش نیمه دهان و بسته چشمان  ...  

علیرضا...  گرفتی رو مون همه حال خوب ـ  ...  

 اینکه با...  بریزد هم به ، بیاورم را پناه اسم اگر ترسیدم می

 هم ای ذره حتی دادم احتمال اما ، نبود باال اش هوشیاری سطح

   ... بشنود

زدم دریا به را دل  ...  

؟ پناه پیش بری خوای می...  علیرضا ـ    

بود ترسناک هم رفتنش و او نبودن تصور حتی...  گرفت ام گریه  

...   

؟ شی رفتن بیخیال میشه ؟ کنی رحم میشه علیرضا ـ   
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بود شده کشیده التماس به کارم  ...  

دادم فشار دستم در تر محکم را دستش  ...  

 کاری یه...  بکن کاری یه...  کوچولو حرکت یه فقط...  علیرضا ـ

خدا رو تو...  کنن عملت بتونن که ...  

کشیدم جلو کمی را خودم  ...  

چکاو جون ـ  ...  

 هایم چشم زیر را دستم تند تند و گرفتم گاز را زبانم بالفاصله

  ... کشیدم

 جون...  اریند دوست دیگه رو من...  نه من جون اصال نه ـ

کن کاری یه...  بیدارشو...  پناه روح رو تو...  چکامه  ...  



شده تموم وقتتون...  خانم ـ  ...  

 نگاهم کمرنگی اخم با پرستار...  برگرداندم عقب طرف به را سرم

 ناراضی کردم که ای گریه و صدا و سر از دانستم می...  کرد می

باشم ساکت بود داده هشدار قبال...  است  ...  

دقیقه پنج فقط...  بمونم دیگه دقیقه چند نمیشه ـ  ...  

آمد طرفم به صندلی روی از کردنم بلند برای  .  

...  نیست خوب همسرتون وضع هم جوری همین...  خانمم نه ـ

اند ممنوع مالقات ایشونم  ...  

امم ـ  ...  

کرد هدایتم در طرف به و نداد اعتراض فرصت  ...  

 را اش گونه...  بردم صورتش طرف به را سرم ، رفتن از قبل

کردم زمزمه گوشش کنار و بوسیدم  .  

خیلی...  علیرضا دارم دوستت ـ  ... 

 

                                        ***  



  

   ( چکاوک )

  

خوبه سردردتون برای ، بخورین رو قهوه این  ـ  ...  

 می بلند آن از اغد بخار که حالی در را قهوه مصرف بار یک لیوان

گذاشت دستم در ؛ شد  .   

شد نمی باز ، گریه فشار از چشمانم  ...   

 کاری ، گریه جزء االن تا بودم آمده علیرضا کنار از که دیروز از

 حتی درد سر شدت از که بود این اش نتیجه...  بودم نداده انجام

 هب هم باز مصرانه اما...  دارم نگه به را چشمانم توانستم نمی

 ، دیدنش با انگار...   بودم دوخته چشم علیرضا تصویر و شیشه

...  دادنش دست از عمق...  بودم آورده یاد به را ام دلتنگی عمق

 بودنمان هم با مدت تمام در که بودم آورده یاد به تازه دیدنش با

بودیم نکرده  دعوت آغوشش به را من  ...   

خانم کچکاو نکنین گریه اینقدر کنم می خواهش ـ  ...  

گرفت شدت ام گریه ، سام حرف با  ...  



گریه زیر بزنین باز که نگفتم رو این...  بابا ای ـ  ...  

ماند نتیجه بی من کردن آرام برای تالشش  ...   

نشست صندلی روی کنارم و کشید عمیقی نفس  ...  

 ی خورده تا آستین میان که افتاد ایش عضله بازوهای به نگاهم

کرد می خودنمایی اش مشکی پیرهن  ...  

کرد صحبت به شروع آرامی صدای با  .  

 نه...  خواستمش می...  بود سرمه دنبال چشمم بود سالی چند ـ

 روشن روش به...  خودم روش به...  کنی می فکر که اونجوری

 و در...  بود من مثل هم سرمه...  باش خوش رو امروز...  ها فکر

 دیگه کی دنبال سرمه...  سرمه اما ... بودیم شده جور باهم تخته

 یا میشه باورت دونم نمی...  خواستش نمی که کسی دنبال...  بود

 گفت اون اما...  دادم ازدواج تقاضای سرمه به حتی من اما ؟ نه

کنه نمی تلف من مثل آدمی خاطر به رو وقتش که  ...  

 

 

# پوالدی_غزل  



 

 

# زمان_سه_در_زندگی   

 

# ۸۱_پارت  

 

؛ داد ادامه و کشید موهایش به دستی    

 و هزینه و وقت تمام لحظه اون...  برخورد غرورم به خیلی ـ

 چشمم جلوی از ، بودم کرده صرف براش آخرها این که احساسی

 ولش...  اما...  بکشم رو سرمه خواست می دلم...  دش می رد

 با جدی و شوخی عالم تو هم علیرضا فهمیدم اینکه بعد...  کردم

 گذشت...  شد خنک دلم جورایی یه کرده جواب رو سرمه احترام

 دونم نمی...  شد سبز راهم سر  دوباره روز یه اینکه تا ، گذشت و

 و اومدیم خودمون به ولی ... اومد کی و رفت کی و شد چی دقیقا

 می...  بودم متنفر خودم از...  بود گذشته کار کاراز دیدیم

 من...  خورم می قسم...  وایسم بودم کرده که کاری پای خواستم



...  سرمه ولی...                 نیستم نامرد ولی هستم چیزها خیلی

 ترکم بهتر چه گفتن با و کرد تحقیرم حسابی هم آخر شب سرمه

 رو سرمه تا رفتم...  رفتم همیشه برای...  رفتم موقع اون...  کرد

 رهام بودم کرده که کاری هم لحظه یه حتی ولی...  کنم فراموش

  ... نکرد

 ، شنیدم می جزییات با و واضح بار این که حقایقی حجم از

 گفتن به تنها پرند سام با مالقاتم اولیم...  شد بیشتر سردردم

نگرفت صورت برخوردی هم آن از بعد ... گذشت کلیات  ...  

رفتم شیشه طرف به و شدم بلند  ...  

 جوری چه ؟ کرده کار چی سرمه شدی متوجه طوری چه ـ

؟ داری دختر فهمیدی   

دیدم رو سرمه ـ  ...  

داد صدا گردنم که برگشتم طرفش به آنچنان  ...  

؟ کی ؟ دیدیش ـ    

چرخاند راهرو انتهای خالی فضای طرف به را سرش  ...  



 اومدم که شبی اون از قبل ماه هفت...  جدیدش همسر با ـ

  ...  عمارت

برگشتم طرفش به کامل  ...  

؟ جدیدش همسر ؟  چی یعنی ـ    

 رو من تا...  آلمان...  بودم دعوت مهمونی دوستام یکی طرف از ـ

 نقشه برام بازم کردم می فکر...  اومد نزدیکم و خندید دید

 رو من که خوشحاله گفت و خندید تعجب کمال در اام...  کشیده

 که کرد تشکر...  شب همون از...  دارم دختر یه گفت...  بینه می

 ی بقیه از هم ، علیرضا از هم ، تو از هم رو انتقامش تونست

 آشغال تیکه یه مثل باهاش و نداشتن قبولش که عمارت اهالی

بگیره ، کردن می رفتار  ...   

 افتاده آب بیرون که ماهی مثل...  شد می بسته و باز مدام دهنم

  ... بود

 پناه ؟ چرا اصال ؟ تونست طوری چه سرمه ؟ ممکنه طور چه ـ

؟ شد چی قربونی وسط این   



 چه پناه یادآوری از دانستم می...  بست درد با را چشمانش

...  بود شده پدر تازه که پدری...  نشیند می جانش به بغضی

بود دیده غدا تازه که پدری  ...  

 مون همه بازی تواین...  ما ی همه مثل...  بود قربونی پناه ـ

باختیم...  باختیم  ...  

انداخت پایین سرشرا  ...  

 شدی مطمئن کجا از ؟ میگه راست سرمه بودی مطمئن کجا از ـ

؟ تواِ مال اونم قضا از و هست دختری   

 اینقدر لحظه اون...  نداشت گفتن دروغ برای دلیل سرمه ـ

 آدم اینکه ، عادیه امر یه انگار که ، کرد بیان رو مساله این راحت

کنه نابود رو نفر چند زندگی  ...  

؟ کردی پیدا رو علیرضا طوری چه ـ   

 ولشون اهواز تو گفت مستیش سر از های قهه قهه بین سرمه ـ

 و کشیده باال رو علیرضا ندار و دار ی همه گفت ، اومده و کرده

 رو سرمه قالبی طلبکارهای رد اهواز تو...  برگشتم...   رفته در

 که ای سرمه کردن آزاد برای علیرضا که ها همون...  گرفتم



 مثل...  بود فروخته رو چیزش همه ، بود افتاده زندون تو سوری

...  تهران بود برگشته بعدش اما ، مونده اهواز تو مدت یه اینکه

 فراهانی عمارت...  شما ی نهخو به رسیدم تا  گشتم اینقدر منم

  ... ها

کنم سبک را سنگین حقایق تا دادم تکان را سرم  ...  

 بار هر...  بود نگفته چیزی ها داستان این از هیچکدام از علیرضا

 خیلی ، گفت می...  کردند می      سوالی سرمه از دیگران که هم

 از حتی ، علیرضا ؛ گفت محمدرضا...  گرفته طالق پیش وقت

 خبر بود کرده او به خواهرش همدستی با هم سیاوش که خیانتی

اما...  داشته  ...   

بود کافی فعال مسایل این به کردن فکر  ...  

؟ دخترته پناه گفتی ، اطمینان با شب اون طوی چه ـ   

 فریاد را هایش چشم غم که ای خنده...  کرد کمرنگی ی خنده

...  اوالد دادن دست از بود سخت     ...                             زد می

بود شده پدر شکل این به و تازه که او برای حتی  ...  



 رو من علیرضا روز اون که وقتی تا...  داشتم شک راستش ـ

 با شباهتش متوجه وقتی...  دیدمش وقتی...  پناه دنبال فرستاد

 سال همه این فهمیدم تازه...  کردم بغلش وقتی...  شدم خودم

کردم می غلطی چه مداشت  ...   

 ارث به سرمه از را سبزش های چشم تنها پناه...  بود او با حق

بود سام ی شده کوچک ، صورتش اجزای بقیه...  بود برده  ...  

 پشت از نامنظمی بوق صدای که بپرسم دیگری سوال خواستم

شنیدم سرم  ...  
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# ۸۲_پارت  

 

بود شده بد حالش که شده علیرضایی میخ ام برگشته نگاه  ...  

او اما...  بماند...  برگردد ، بودم کرده التماس او به که علیرضایی  

...  

شد جلب هم سام حواس  ...  

شدند اتاق داخل همه که نکشید طولی  ...  

گرفت نفس دست با و شد گرفته دستگاه از که علیرضایی  ...  

 و گرفت قرار اش سینه ی قفسه روی که شکی های پدل

شد بلند تخت از ، اول شوک با که علیرضایی  ...  

تر بلند پرتاب...  دوم شوک  ...  

 شده سفید ای فهقیا و بسته های چشم با علیرضا سوم شوک با

 ماند معلق هوا در ای دقیقه چند ؛ میزد کبودی به که هایی لب و

شد کوبیده تخت به تر محکم بعد و  ...   

شد تبدیل ای کشیده بوق یه دستگاه نامنظم بوق صدای  ...  



گذاشت کنار را شوک دستگاه دکتر  ...  

 و گرفت قرار اش سینه قفسه روی ضربدری که هایی دست

 هایش دنده شکستن دانستم می...  داد فشار شمارش با و محکم

ندارد اهمیتی کسی برای  ...  

 و شد قطع ممتد بوق صدای که کرد تکرار را حرکت این آنقدر

کرد زدن بوق به شروع ، منظم صدای با دوباره دستگاه  ...  

گفتن تبریک هم به و زدند ای خسته لبخند اتاق در همه  ...  

 که بود علیرضا با ناراحتی با ف لبخند با ، قشو با ، اشک با نگاهم

خورد تکان انگشتش  ...  

 باز و کشید فریاد که شد متوجه هم ها پرستار از یکی اینکه مثل

بردند هجوم سمتش به همه  ...   

خوشحالی روی از بار این  ... 

 

                                           ***  
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# ۸۳_پارت  

 

  

   ( چکاوک )

  

کردم می نگاه علیرضا به و بودم کرده سرم گاه تکیه را دستم  ...   

 اینکه از قبل تا ، کند باز را هایش چشم...  بزند پلک بودم منتظر

ببینم را او خوب ، برود عمل اتاق به  .  

افتاد اتفاق بودم منتظرش که چیزی بالخره  ...   

 بعد...  شد باز نیمه تا هایش چشم بعد...  لرزید هایش پلک اول

خورد تکان آهسته هایش لب هم آن از  ...  



 خوب را صدایش ، داد نمی اجازه اکسیژن رنگ سبز ماسک

  ... بشنوم

؟ چکاو ـ   

زدم دل ته از لبخندی  ...  

؟ جان علی جانم ؟ چکاو جان ـ   

 در را خودم... چرخاند کردنم پیدا برای حدقه رادر چشمش

دادم قرار نگاهش تیررس  ...  

آوردم باال و گرفتم دست در را دستش  ...  

پناه ـ  ...  

 سرازیر هایش چشم ی گوشه از اشک و بست را هایش چشم

  ... شد

دادم قورت را هانمد آب  ...  

نباشه خوب حالت تو اگر میشه ناراحت...  خوبه جاش االن اون ـ  

...  

داد قورت را دهانش آب او  ...  



؟ خوبه چکامه ـ   

 خونه برگرد زودی...  شده تنگ باباش برای دلش...  خوبه اونم ـ

  ... علیرضا

 رد دانستم می...  گشت می موهایش میان بار آخرین برای دستم

شود می اصالح به محبور عمل اتاق  ...  

چکاوک ـ  ...  

جانم ـ  ...  

نبود سرجایش و درست هایش نفس  ...  

نبودم من اگه...  من اگه ـ  ...  

گذاشتم دهانش روی را دستم بالفاصله  ...  

...  دنبالت میام منم...  من...  برنگردی اگه...  نزن بیخود حرف ـ

پدر بی هم...  همیش مادر بی هم دخترت اونوقت  ...  
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# ۸۴_پارت  

 

 شاید...  بود شده تنگ هایش خنده برای دلم قدر چه...  خندید

بود نحس شب همان بار آخرین  ...  

 دختری مراقب...  دادم بهت که قلبی مراقب...  باش مراقبش ـ

خودت مراقب...  دادم بهت که  ...  

فهمیدم نمی را هایش حرف معنی...  لرزید می صدایم  ...  

بدی حرصم جوری این نداری حق...  ترسونی می رو من داری ـ  

...  

گرفت راه اش شده سفید های شقیقه تا اشک همزمان و خندید  

...  

بوسیدم را سفیدش تارهای و شدم خم  ...  



میکنم دق دارم...  نگو خدا رو تو...  علی خدا رو تو ـ  ...  

ریخت می اشک من پای به پا هم او  ...  

 وسط همیشه اما...  نبودم کنارش شاید...  نذار تنها رو چکاوک ـ

 ... پیش سال پنج عین...  بهت سپارمش می...  بوده قلبم

باش هم خودت مراقب...  باش مراقبش  ...  

 بار آخرین برای که کسی مانند...  خیره...  کرد می نگاهم خیره

زند می زل چیزی به  ...  

میشه تنگ برات دلم ـ  ...  

بروم جلوتر که کرد اشاره...  برداشت صورتش از را ماسک  ...  

 که همان از...  کاشت ام پیشانی روی ای آهسته و نرم ی بوسه

بود خودش مختص تنها  ...   

احساس از پر  ...  

دنیا تو هرچیزی از بیشتر...  چکاو دارم دوستت ـ  ...  

علی ـ  ...  

چرخاند مخالف سمت به را سرش  ...  



؟ بیاد بابام بگی میشه ـ    

 شد می خارج گلویم از که صدایی تنها اما...  بزنم حرفی خواستم

بود امان بی هقی هق ،  ...  

 ای گوشه به ای بوسه...  کردم خم را سرم ، رفتن بیرون از قبل

گذاشتم صورتش روی دوباره را ماسک...  زدم لبش  ...   

دارم دوستت ـ  ...   

رفتم بیرون گریه با و  ...   

دیگر یکبار فقط...  خدایا  ...   

 

                                       *** 
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   ( علیرضا )

  

پیچید می گوشم در هم هنوز دارمش دوستت صدای  ...  

بودم گذاشته هم روی را هایم چشم  ...  

سبکی های حس آن از...  داشتم عجیبی احساس  ...   

 توانم می ، کنم دراز آسمان طرف به را دستم اگر کردم می حس

ببینم را ها ستاره ، پشتش از  ...  

شاید خال حس  ...  

 نه یا...  بود شدن جدا حال در من از کسی یا چیزی اینکه حس

 باز از را وجودم بند بند حوصله با و بود نشسته کسی اینکه مثل

کرد می  ...   



شد می سرازیر قلبم به کارش از طیفیل حس  ...   

 به تا بود هرچه...  مرگ...  گذاشت چه باید را اسمش دانم نمی

بودم نکرده حسش حال  ...  

 قطعاتی...  چکامه و چکاوک...  لطافت این داشت نگرانی هم کمی

ماندند می جا به من از که  ...  

 سال پنج متما مثل...  دارد جریان هم بدون زندگی دانستم می

 یک...  همسر یک...  بودم پدر یک من باز اما...  شان گذشته

معشوق یک...  عاشق  ...  

؟ بابا علیرضا ـ   

شد کشیده بابا سمت به درد با نگاهم  ...  

جان بابا جانم ـ  ...  

  

کرد نگاهم پدرانه و نشست کنارم  ...  

 رجخ که ها آن و بودم کرده خرج که هایی پدرانه یاد با من و

گرفتم گر بودم نکرده  ...  



ازتون داشتم خواهش یه بابا ـ  ...  

 اشک داره بهار ابر عین که گفتی زنت به چی ؟ بابا جانم ـ

؟ میریزه   

پدر یک برای قسمت ترین سخت...  کردم مکث  ...  

کردم خداحافظی ـ  ...  

 وقت این آدم...  لرزید پدرم صدای...  شکست نگاهش در چیزی

ترسد می ها  ...  

؟ چیه ها حرف این ؟ جان بابا میگی چی ـ   

 برای ازم و نبودین کنارم که روزی خاطر به...  بابا بخشیدم من ـ

 بهتری جور زندگیم شاید که نکردین حمایت آزمایش گرفتن

 اگر...  ندارن گردن به دینی بگین هم بقیه به...  خورد می رقم

حالل...  داشتن  ...  

 سفید های ریش الی البه ، نکردنی وربا سرعتی با اشک قطرات

شدند می گم سیاهش و  ...  



 باشه م بچه و زن به حواست خوام می ازت...  بابا برنگشتم اگه ـ

شه بزرگ یتیم م چکامه نذار...  کن پدری هردوشون برای...   ...  

لرزید مردانه هایش شانه  ...  

هست ت بچه و زن به حواست بیرون میای خودت ـ  ...  

نبود رفتن حس...  حس این شاید...  بود او با حق...  یدمخند  ...  

 زن چکاوک ؟ بابا هست بهشون حواست...  بخواد چی خدا تا ـ

 راحت خیال با تا بده قول...  بابا بده قول...  زنِ بازهم اما...  قویِ

اتاق اون تو برم و ببندم رو چشمام  ...  

...  کرد وارد که فشاری با...  گرفت اش مردانه دست در را دستم

است قول قولش فهمیدم  ...  

دم می قول ـ  ...   

بستم را هایم چشم آرامش با و خندیدم  ... 

 

                                               *** 
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چکاوک ـ بعد سال ده )  )   

  

شکست می را مکان این داشتنی دوست سکوت هایم قدم  ...  

کشیدم نفس را بودنش هوای ، طوالنی و عمیق دم با  ...  

 را بغضم ، رسیدن از قبل کردم سعی ، اینجا به آمدنم بار هر مثل

کنم مهار  ...  

شود من های گریه صرف بودنمان باهم لحظات بود حیف  ...  



بود مان ساله ده ی قاعده خالف اینجا آمدنم  ...  

اومدم من سوپرایز ـ  ...  

خندیدم خودم به خودم  ...  

 خوب...  شده سالم چهل تازه من...  نکن اینجوری رو ت قیافه ـ

 هنوز من مال که دلِ مهم...  کنه می فرقی چه دوسال یکی حاال

  ... جوونه

 ده عادت به...  خاک روی...  زمین روی.  نشستم دستش کنار

 عیب...  کشیدم می چشم به را اینجا خاک من...  ام گذشته سال

شوند خاکی کمی هایم لباس اگر نداشت  ...  

شدی دایی بالخره جنابعالی بگم اومدم ـ  ...  

شود نمی سرد هک داغ این از امان...  چکید اشکی ی قطره  ...  

 همه این تو رو رضوان های درمون دوا بودی شاهد که خودت ـ

 حامله...  خودت پیش میومد ها وقت بعضی دونم می...  سال

 سقط پیش های دفعه مثل بچه شاید گفتم...  نگفتم رو شدنش

کنم خوشحالت اصلی خبر با دفعه یه گفتم...  شه  ...  



کردم ام حلقه با کردن بازی به شروع دیگرم انگشت با  ...  

 م خفه داشت بغض ها اون از...  بود ها روز اون از امروز راستش ـ

...  چکامه ناراحتی با مساوی موندنم خونه دونستم می...  کرد می

 که...  بشه یادآوری براش خوام نمی...  حساسیه سن تو دونی می

نیستی که...   ...  

شکست بغضم  ...  

 عمل اتاق اون تو رفتی چرا ؟ برنگشتی چرا ؟ علی نیستی چرا ـ

؟ برنگشتی و لعنتی   
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 مانند...  کوبیدم نآ به مشت با و کردم حمله قبرش سنگ به

کردم قبرش ی تازه  خاک  نثار پیش سال ده که هایی مشت  ...  

 و بابات سپردی و من ؟ گذاشتی تنها رو من چرا ؟ لعنتی چرا ـ

؟ دیدی رو بابات ی شده خم کمر تو لعنتی ؟ خداحفظ   

 داغ سنگ روی را سرم...  کردم می گله و کوبیدم می مشت

دمکر گریه دل ته از و گذاشتم  ...  

؟ تکراری های گله از نشدی خسته ـ   

آوردم باال اش چهره تشخیص برای را سرم  ...  

خبری بی سال ده از بعد...  کردم باورنمی  ...  

؟ سیاوش کار چی اینجا اومدی ـ   

 می فاتحه گمانم به...  زد ضربه قبر به انگشت دو با و نشست

  ... خواند

زدم پوزخندی  ...  



بدی فاتحه فقط که باشی اومده سال ده بعد نکنم فکر ـ   ...  

کرد نگاهم چشم ی گوشه از و چراند سمتم به را سرش  ...  

نه ـ ...  

نزن هم به رو آرامشش و برو پس ـ  ...   

زد صدایم سوز با  ...  

؟ بخشیده رو من نظرت به ـ   

زدم تلخی لبخند  ...  

؟ بخششی سزاوار نظرت به ـ   

نه ـ  ...  

 اگر کردم می فکر خودم با گاهی...  نداشتم زدن برای حرفی

 شاید...  کنم می اش خفه خودم دستان با ، ببینم را سیاوش

 هم را سرمه اگر دانستم می...  بودم خالی االن اما...  را سرمه

کنم نمی کاری ببینم  ...  

 فکر...  نه گاهی...  بود قسمت ، علیرضا رفتن کنم می فکر گاهی

دبو شده خسته کردم می  ...  



کردم نگاه علیرضا خندان عکس به  ...  

 طرف به و شدم بلند...  زدم قبرش سنگ به ای بوسه و شدم خم

افتادم راه مخالف  ...  

گفتم سیاوش به  خطاب ، شوم دور اینکه از قبل  ...  

 هم لیلی از علیرضا از غیر به تونی می...  ذارم می تنهاتون ـ

وابیدهخ کنارش هم اون...  کنی عذرخواهی  ...  

 دختر...  بود تنها ام چکامه...  رساندم می خانه به را خودم باید

 برای من...  بود تنها  ، بود مانده جا که علیرضا قلب...  علیرضا

 این در که طور همان....  دادم می ادامه بود شده که هم علیرضا

او بی...  بودم داده ادامه ها سال  ...  

 که نفری دو به پشت ، وزید می که پاییزی سرد باد میان از

گذاشتم سر پشت را قبرستان غروب ، بودند هم رفیق روزگاری  

... 
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