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کهه  راهایی ها و آدمدرختو کرد و نمیکرد نگاه میرا  خيابان

پاههای    .اش را که بهود و نبهود  و سایهمنتظر بودند و نبودند 

را با آستين پاک  اشعرق پيشانی. رفتندمیسنگين و سست 

 ،دوشه  پيهدا از پوست  عبور کنهد و   گار هر چيزی کهان. کرد

 . با وسواس پاک  کردکه اینگونه  کردبرمال میدرون  را 

  .مستقيم -

ماشين . او را به درون خواندعطر تندی  .نشست عقب ماشين

-دود به ذهن و بعهد مهی  تند میمثل خيال که  ؛سرعت گرفت

بهرد بهه   بند کرده و با خود مهی  شبينی که وجودت را به خود

دانی که چيسهت و  دانی و نمییی که میهاماق دنياسطح و اع
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زنانهه  تنهد  عطهر  . برای دیگران اطرافتو نيست پنهان است 

 ه بهود اندهای  را به هم چسبتکه بارهاکه ای بردش به خاطره

چسهبيد بهه   آمد و مهی انگار که باز هم می ؛و ناقص مانده بود

 تندو ش تند هایبا قدمبود دور شده سوگل عطر . دیواره ذهن

ه های سياوش فهرو رفته  نگاه  خيره در چشم. بازگشته بود

انگار چيزی را با نگاه  به درون سياوش پرتها   . سوگل بود 

ر ظر شنيدن طنين افتادن آن حجم داغ دکرده بود و حاال منت

 . سياوش بود ییخ کردهوجود 

  .آسونه براتچه دروغ گفتن خو  شد فهميدم که   -

 : ناليده بودولی سياوش  . دسوگل با فریاد گفته بو

 ...  اما مادرم هيچ ربطی  -

  چرا نگفتی؟پس  -

- ... 

-چرا حرف نمهی گفتی؟ باید دروغ میپس  ؟گفتشد نمی -

مگه  ،منکه حق دارم فهمی تو می... تو بگو کيوان ... زنی 

 نه؟

و زد سهوگل  نفهميده بود که چرا داد مهی . کيوان نفهميده بود

-و مهی  کشهيد شعله میسياه  هایچه بود که توی این چشم

کهرد  نالهه نمهی  چهرا  نفهميده بهود  و ریخت به جان سياوش 
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دیگهر   و پير شده بود و یخ کرده بود تمام وجودش وسياوش 

 . طپيد برای عشقنمی

  .آروم باش سوگل -

 تونمنمی دیگه خدایا. فهمینگو تو هم نمی... نه .. نه .. .نه  -

تمهام   . خهودش  ی هر کس برایزندگی و آینده اصال ...

 .برین هر دو تون به درک.. .کنيم 

فریاد زده بود سوگل  و انگار تمام زندگي  را خالصهه کهرده   

بهود و  اش کبود شده هدر آن فریاد و درد و حرف که چهر بود

 .سياوش اما دیگر نناليهد . شعرق افتاده بود به پيشانی سفيد

-نمی چرا دیگر. وقتی عطر سوگل تند تند دور شد هم نناليد

  ؟ سياوش برای عشق دل طپيد

مانهده  . بود و دنيا را با خود برده بهود  سو گل رفتهعطر شاید 

هها را از ميهان   حرف. ی غليظ و واژه نبودیبود سياوش در خأل

سياوش اما دل  .سوگل بودگفته  دلخواههميشه  هایلبهمان 

را خاکستر عشق  سردحجم  او شاید .ه بوددیدنها را لب حتماً

 بر سرشریخته بود که را  های سنگين تنهاییبود و تکه دیده

سرش را سياوش  .دردش گرفته بودو  حتماًو سنگين شده بود 

 اشو گریه کوفتشاهدی ایستاده بود  مثلنجا که آ به درختی 

شهان  نگاه. اطرافحواس در فضای   ای دراز ریختچون رشته

با دیگران  کرده بودند و سياوش که رفته بود نگاه  کرده بود
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اطراف  را مسهافران دیگهر   . .. که کوچك شده بود و سنگين

داشهته  فکر کرد دنيا هميشه برای او جای کمی . گرفته بودند

   ؟و سياوش... برای او . است

  .نگهدارید آقا -

از نگهاه   . رفتنهد و نمی رفتندپاهای  سست و سنگين می 

  . فرورفتها توی گلها ها و آدمخيابان و درخت

تو فيلما با یه دسته گهل همهه   . حتماً يوان تو هم دیدیک -

  .شهچيز درست می

  .سياوش اینطورا هم نيس -

 پس چطور به  بگم؟    -

ههای روبهرو بایهد    منظهره انگهار  . ه بودکيوان به باال نگاه کرد

ی هها روی شهاخه  گنجشهك  .نداده بودند دادند وپاسخی می

-صهدا و سهایه   زدند وسهم زندگی خود را نوک می ،هادرخت

سياوش ههم  . ریختها و صندلی پارک میشان به روی کاشی

سهم  را خواسته بود و صدای  ریخته بهود روی احسهاس   

  .گيج کيوان

 .یه نامه بنویس -

 ؟ چی -

 .جوابتو ميده یا نهیا . احساستو براش بگو -
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 .من هيچوقت نامه ننوشتم -

- ... 

  .ترسم خرا  کنممی...  دونم چی باید بگمنمی -

  .نویسمرات میمن ب -

بزرگ آبی رنگ  افتاده بهود روی   یبيمارستان بوعلی با تابلو

 ،ای کها  هی درختاز الی تنه. يوانهای کسطح خيس مردمك

شهد و  مهی  کههایی نوشتهو  آن را دید زددیوارسطح سيمانی 

 ی بها کهودکی  ی درختی پيرزنه زیر سایه. شد خواندشاننمی

فکهر   کيهوان .عابران بودده نشسته بود و نگاه  به خوا  آلو

نتظار نگاه ترحمی خواهند نشست که نيسهت و  اتا ابد در  کرد

که  کردالتماس میاز عابران ی تر پسرآنطرف. هيچوقتنبوده 

کيهوان فکهر   . خرنهد فردای خود را از کاغذ و قفس و مرغ  ب

هها  آدم ردایی نيسهت و رازی نمانهده دیگهر و   هيچ فاما  :کرد

 به کودک و مرغ عشق و کاغهذها  یبی نگاههميشه همينطور 

داده بود  چيزی از درون چروکرا ها آدم. رندگذتند و آرام می

ای کهور بهه   ناتمام بودند که جاذبهه  یألیختندیس و هر کدام 

شهان  روها آورده بودشان و گذاشته بود تا نگاهها و پيادهجاده

 . انگار حتماً ،خيره بماند برای اکنون و هميشهدر هيچ 

حس . سخت ن  خيس عرق بود و چسپيده بود به تن پيراه

کهرد از آن همهه کهه    ش میخفگی و چندش از گرما دلزده تر
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 تعفنبوی . نشستو  در دست فشردهای گل را شاخه. دیدمی

بيمارسهتان و   کهه   کيوان فکر کردو  های چرکزخمآمد و می

چيهزی   ،بيمهار حتی این مرغ عشق  و و آدمهادیوار و درخت 

 ،کيوان که نشسهت . ای برای تهوع در خود داشتندنهمثل بها

سهيبك   .ثابهت شهد    مثل گردنبندی در گلوی کم کمبغض 

های ریخته و نریخته بهود  اشك و روزهاای از گلوی  ته مانده

های بغض  را اما تکه ،جمعيت هميشه عجول یهمهمه. انگار

 .گسيختاز هم می

و آرام آرام  بی دریغ پخ  بهود در فضها  ، دختران ی همهمه 

ها را دید ها درختکيوان مدت. کردظرف دل عابران را پر می

د از شان پر بوزد که از دو سو تا بی انتها رفته بودند و روی تنه

هها  یادگارهایی از سال: فکر کرده بود . هایادگار و شيار ناخن

 . هایی متفاوتاحساس

در  سيگارش را که تا نيمه سوخته بود انهداخت و بهه سهمت   

صدای همهمه اکنون نامفهوم و گنگ از بطن . ورودی راه  افتاد

حياط خالی بود و کيوان تند تنهد بهه   . شدها شنيده میکالس

 . سمت راهرو خزید

 ؟ کاری داشتيد آقا -

 .ده بودند به این صورت سفيد چاقلبخندی رنگی انگار چسبان

ال و حها  اسهت و رفته زل زده بود به کيوان و  کيوان فکر کرد ل
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-خنهده  ،هها هزاران نفر آن سوی این دیوار و سالن و کهالس 

ههای  هایشان را مهار کرده بودند و منتظر بودند کهه زن  لهب  

اش را بجنباند و آنوقت همه چيز تمهام شهود و   کلفت و رنگی

ها و تحقيرها برای هميشه بماند و نماند کيوان در صدای خنده

 . و نباشد دیگر

ای ها نامهه من برای یکی از بچه ...خوام خانوم معذرت می -

 ...از پدرشون  ...دارم 

 از کجا؟ -

 .زندان ...از  -

 ،های نقاشی روی صورت  ثابهت بهود  لبخند زن که مثل خط 

کيهوان نگهاه  را پها ين    . های  کنجکاوترمحو شد و چشم

 .انداخت

  .دمخودم تحویل می. نامه را بدید -

بهدم  پدرشهون سهفارش کهردن    ولی ... خوام معذرت می -

  .خودشون

های  چپ و پيشانی پهن زن موجی برداشت و مردمك چشم

کيوان منتظر ماند تا صدای خنهده از تمهام دنيها    . راست شد 

ی دری را چرخاند و خهودش را  زن دست گيره... بلند شود و 
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های کهنه و نو کنار هم بهه  صندلی ،در که باز شد. کنار کشيد

 . کيوان زل زدند

  .انيد لطفاًچند لحظه منتظر بم -

  .ممنون -

 :گرد زن از قا  در بيرون زد دوباره سرِ ،کيوان که نشست

 گيرنده کی بود؟ -

  .سوگل شایسته. شایسته  -

در بسته شد و کيوان صدای سنگين پای زن را شنيد که روی 

-شد و تمام مهی سطح دیوارها و فضای چرک سالن پخ  می

تا  را راه داده پنجره  باز بود و آف. گرفتشد و دوباره جان می

بودند و آمده بود تا روی ميز و تکيه داده بود به ليوانی و یهك  

 .تکيهه داد بهه نرمهای صهندلی    . قا  عکس کوچك از شمال

کهرد آن را بها   شنيد و سهعی مهی  صدای عجيب قلب  را می

ی سهکوت و  ی ساعت که مثل شالقی بهر گهرده  صدای عقربه

فکر کهرد  . کند یکی ،شدفضای تهی اتاق و ترس  کوبيده می

کشد و از زمهان  که قلب  از دنيایی که در آن است و نفس می

اش صدای پا دوباره تکرار شد و در پهی . دودو تاریخ تندتر می

ههای  کاشی. گرفتتری که تند جان میهای سبكصدای قدم

کهرده  را تکرار ها آن قدمیکسان  طنينِ، کف سالن به وسواس

خواست تمام انگار نمی. کردیزمان بر وجودش سنگينی م. بود
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ها خودش را روی پها نگهه   کيوان به کمك دست. شود چيزی

 . داشت

 . ید آقاتونيد نامه را تحویل بدمی -

- ... 

 آقا  از پدرم خبری دارین؟ -

 . پدرتون این نامه رو دادن بيارم خدمتتون. سالم خانم -

نگهاه   . دوباره نگاه کرده بود. کردنگاه کرده بود و نباید می

ها که هميشه سرآغاز عشهق انهد و از   کرده بود تا عمق چشم

شب را بایهد خالصهه   . دل حتماًشود آنجاست که طوفانی می

شهمار  یلدای بی ی دلِکرده باشی و قطره قطره بچکانی شيره

پدید آید و ببيند کيوان و  هارا به چشمخانه تا کبود این چشم

انداخته بهود   سایه. سياه عميق ابدی غرق شود در این وسعتِ

. ژگانی بهی شهمار  های بلند و آزاد مبر این شب نمناک شاخه

ها برهوت قلب کيوان را و کيوان ترسهيد  مژه شخم زدند این 

تا بياید چيزی  ...که چيزی بروید از این برهوت و سبز شود و 

پاکت نامه را نگران و کنجکاو نگاه می  حاال سوگل که ،بپرسد

هيچ صهدایی  . کرده بود و رفته بوداز سوگل و زن تشکر ، کرد

گير کرده بهود  اما نفس  ،نيامده بود و هيچکس نخندیده بود

-باید اما حاال نفس تازه می .ی و سنگين شده بود پاهای یجا

رفت تا دوباره لبخند بياورد به لبان سياوش و بگوید کرد و می
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چشمان سهوگل  ...  ماند و عشق  وکه بعد از این خودش می

ی ذهن  چون قابی از شب خهيس  يده بود به دیوارهاما چسپ

داد تها  سرش را تکان داد کيوان و انگار باید تکان مهی  .شمال

بهرای  ... د بهرای سهياوش   که این قا  بيفتد از ذهن  و بمانه 

 .سياوش فقط

 ؟ آقا خریفال می -

را گرفته بود زیر  یی کاغذتهدس  دستزد پسر و لبخند می 

ن فکر کرد این لبخند کيوا. بود از عشقی که بيمار نمنقار مرغ

؟ بهود ينجها  متقدیر ش آیا ه .کرد نگاهابتدای درک ریا بود و 

تقهدیر را تعهارف    سوگل؟ پسر ...و ... تقدیر خودش و سياوش

را سهخت در   فرداکيوان و داد به او سی اسکنا. کيوانکرد به 

برخاسهت و  . انگهار  بهود از فرار فهردا ترسهيده   . مشت گرفت

جسم و روح و قلب  را به فضای بيمهار بيمارسهتان   سنگينی 

نشهاط در   بهی  تشهنه و های بزرگ با درختهای  باغچه .کشاند

. بودنهد  عشق از گلهوی زمهين   تهوع انگار ،حياط بيمارستان

پا  .یو تقدیرش را پرت کرد به سمتکيوان چشم از آنها گرفت 

ی پر از خراش صداها بود کهه  دیواره ،که روی پلکان گذاشت

مالل کهه  درد و رمبيد و بوی تند در پی روی حواس او میپی 

ههای کهف   کاشهی  ،تجارو به دسمردی . ریختها میدر ثانيه

زو س آرتما اشچروک پيشانی دیدکيوان و  يدبساراهرو را می

جایی کهه نهور از   ، وسط سالن .شکست و شکسته شدنبابود 
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دیشهب   .ایسهتاد  ،ریختمیخود را به درون ای سقف شيشه

دسهتی  . سيده بود به اینجا و دیگران نگاه  کهرده بودنهد  ر

ی کهه  ی  را گرفته بود و برده بود به جها دست روح سرگردان

کسهی نبهود   . کشيدکشيد و نفس نمیسياوش بود و نفس می

العات مثل ی اطباجه .های  یخ کرده بودنگاه  کند و دست

دختری بها روسهری   . نگاه  کرد دیوار دل در یك ورم بزرگ

عينهك  کيهوان فکهر کهرد    . پيشخوان ایستاده بود پشت یآب

تهر کهرده   وجودش را کامل ،ف پنسی روی صورت گرد و صا

ولهی کيهوان کسهی را     ،زدانگار با کسی حرف می. است حتماً

کرد و سرگردان دست گذاشت روی دل  که درد می. دیدنمی

 شهفاف و سهرد   سهطح گذاشهت روی   رفت و دست جلو. بود

فهرا  از خنکا کف دست و بعد تمام تن  را  جریانی. پيشخوان

 .گرفت

استخری به اون بزرگی ندیهده   تا حاال. کيوانخنك شدم  -

 .بودم

- ... 

ههر چهه   . شهفکر کردم اگه سوگل بياد مثل پری دریا می -

. خنده سهوگل اش میهمه. فقط خندید. کردم نيومد ولی

مهن و  ... شدم مهن  ولی خو  شد نيومد وگرنه دیوونه می

  .فکرشو بکن... ا پری دری
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. و خندیهده بهود  فکرش را کرده بود کيوان و دیوانه شده بود 

  .فقط خندیده بود کيوان

.. خنده چشاش خيسهه  دونم چرا وقتی مینمی ... کيوان  -

   خندهبازم می... پرسم ازش می

و بعهد  که سوگل نبهود  ی دختری یا زنی خفه یخندهصدای  

کهه  رفت یها  هایی را مید پلههایی که انگار تند تنصدای قدم

. ای از فضای مهالل آور دنيها  بازش گرداند به تکه ،گشتبرمی

دختر نبود و پسری پایين، . پيشخوان را گرفت ازکف دست  

پهر  نشسته بهود و نگهاه     ویلچریروی  ،ه بوددیدنآنجا که 

شهاید بهاال    . زیهون یتلوصفحه فضای پر آشو  بود تا  گشوده

آرزویهی بهود کهه    ، تمام سهفيد  یخانه پلکان چوبیرفتن از 

 .ده بودای از ذهن  زدوویلچر را لحظه

  .بفرمایيد -

  .سياوش گلستان. گلستان...  موخان یك بيمار داشتم -

چه پيهر و   .شنيد دخترشنيد و میصدای خودش نبود که می

ها هم در سکوت و بغهض پيهر   حنجره :فکر کرد. نموددور می

  . شوندمی

. چسهباند و نگهاه  کهرد   بيشترها ه چشمعينک  را بدختر 

 . استناقص  مچيزی روی صورتشاید کيوان فکر کرد 
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 چه نسبتی با شما دارد؟  -

  .دوستيم با هم -

-و خندیده بود و چشهم ؟ هم پس دوستيد با :سوگل گفته بود

 .های  نم گرفته بود

 ؟ کيوانکرده بودی نامه رسونمه این  رپس فک -

خندیهده بهود و   هم کيوان . سياوشریسه رفته بود از خنده  

فکر کرده بود این اندوه چه بود که آماس کرده بود در گلوی  

 تمامبی هایميان این خنده ،و کوچك و ناپيداشد و بخار نمی

 . شاد

  .ولی اول  فکر کردم از خودش باشه. نه -

 از خودش؟  -

خوشهم  . ولی مدیرمونو خو  سر کار گذاشهت . هيچی بابا -

 .آمد

م فرار کنم از این خوش آمدن دیگرران  دیگرانری کر     توانچرا نمی) 

رونرد سرر خرط    گذارند و میگویند و بعد نقط  میفقط همین را می

-کاش رگ و خونی در من بماند وقتی این هم  سرد می. بعدی انگار

چرا بی تابی میکنم  . ها را در زمستان دلمکنم حرفبینم و حس می

 (  د و شدمگر ن  اینک  قرار بود همینطور بشو
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 کيوان  صورترا بر خاطره  از ردی  انگار. خيره بودهنوز دختر  

گهم شهد    خاطرهرد . ا ينصورت  را انداخت پ. کرددنبال می

واره در راهرو و خ  های آیزیون و قدمصدای درهم تلو. حاال

را  خواه دل سکوت ،دختر الغرهای در دستذ کاغ خ  گاه گاه

کهه   دنبهال کهرد   و کوتاه راکيوان انگشت سفيد . شکستمی

هها را  نام و نشانیو دفتری  روی صفحه ایکرد لحظهمی مکث

دید که تکهرار  ی سطرها سياوش را میاول همه. کردلمس می

-سياوش فقط تکرار میفکر کرد ... شده است در نام و نشان و

 . عشق شد درشد و خالصه می

  .87اتاق  -

چند . ا روی کيوانهروی سياوش و چشمانگشت ایستاده بود 

و نبهود  پسر با ویلچرش تمام شهد  . ور شددقدم از پيشخوان 

 . دیگر

  .ی دومطبقه -

یهك  . ها که نرما و خنکای  بود هنهوز دست کشيد به گلبرگ

ها پخ  شد روی سطح کاشهی  ها افتاد و گلبرگشاخه از گل

انداخت بر خيسی نيمه سيگارش را . که خيسی مبهمی داشت

و رنگی يت بود و چترهای به هم پيوسته جمع. سرد سنگفرش

نه زد به این تهن  تتنه زد به جمعيت و جمعيت . بی رنگ باران

تابلو . ها کرد و ایستاد به نگاهچترش را پناه چشم .سست گيج
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های  دستسردی . انگار بود سينما خلوت. که ندیدرا دید یا 

یهد و  اعتنا به بادی که ناگهان وزو بیند پاچدر جيب شلوار  را

 ،اش را به سهویی کشهاند و مهو  داد   بعد نيم تنهو چترش را 

صدای . ها را نفهمدمرگ لحظهو لحظاتی رفت تا بليطی بگيرد 

نگهاه او را  کهه  ی باد بود ترمز ماشين و صدایی بلندتر از زوزه

باران خوابيهده   زیربدون چتر  کسی .ها چرخاندمثل باقی نگاه

 نهور . شستو نمیشست میباران از سرش خون سرخ را . بود

مات مانده بهود بهر   ، این همه نگاه مثلهای ماشين چشم مات

دختری بود پيچيده و نپيچيده . و خون سيال سرخ ثابتپيکر

جهان   های بهی چند شاخه گل باالتر از دست. اسی بلنددر لب

چنهد  . دادمی انشتکانهمرقص با لباس بلند افتاده بود و باد 

کيوان . سرد هایشد از دست ر و دو رفت  خوناروی  گلبرگ

-افتد و نمیشاخه گلی است که می فکر کرد که عشق هميشه

. که اگر برسهد عشهق نيسهت دیگهر    ... کسی دست به رسد 

را انگهار در  قلهب   . ربودند خيابان از کف خيسپاهای  او را 

جریانی از هوای خنك را حهس کهرد   . دندکوبيهاون سينه می

نگاه که کرد . هوسناک نوشيدشو  یعسراش که تن عرق کرده

دیهوار را بهه    آن سهوی  ندرختا حالو حس ای بود که پنجره

را بهه درون   ناز حس و حال درختها  تکه ای . مکيددرون می

پلکان در رفت و آمد عابران پيدا و نا . ه افتاد امکيد کيوان و ر

های کمتر و با صدای دوم تکرار همان اولی بود طبقه. پيدا بود
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ای از تکهه . هایی که چند لحظه بودنهد و بهاز نبودنهد   وتسک

ه ها و قسمتی از دیوار پاشهيد ای بر کاشیآفتا  تند از پنجره

و   سهنگ را در دیهوار و   چيهزی روح  انگار دستی از نهور، . بود

سکوت کشهداری   ،که رسيد 87به اتاق . اویدکمی بيمارستان

 .هاروی لحظه چمباتمه زدو  آمد

 .کنين رعایتکنم سکوتو ه  میخوا: دکتر گفت

  .ساکت: معلم گفت

نفس . زدها حرف نمیهيچ کدام از بچه. کالس ساکت شده بود

از آن به بعد بود کهه زنهدگي  بها    . کشيد کسی انگارهم نمی

کيوان سکوت را مثل کتهابی مقهدس از   . سکوت وصله خورد

 : گفتسياوش هميشه همين را می. حفظ داشت

 چرا ساکتی؟  -

 قدم بزنيم؟. که نباید چيزی گفت حتماً -

  .گیکنم ولی تو هيچی نمیمن هميشه درد دل می -

 تمون ناقصه؟قکنی رفاپس فکر می -

 خوام بگم تو با من راحتی؟می... ولی . البته که نه. نه -

  .شمخواد ساکت میراحتم که هر وقت دلم می حتماً -

 ....گم خب باز هم من می. هم اینطوریهیعنی شاید . آره -
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ما هر کهاری  »: دکتر گفت. معروفی مثل سایه پشت دکتر ماند

کيوان مثل سهتون  « .به زودی به هوش می آد .کردیم شدمی

به هوش نيامد سهياوش و مثهل بيمارسهتان    . کنار دیوار ماند

دلتنهگ  . گيج بود. گریسته بود. کيوان ترسيده بود. سفيد بود

-من میحالت خو  نيس  تو» :معروفی گفت. درد داشت. بود

  «.تو فردا بيا دیدن . مونم

سهيگار بهه جهان     تنها ی و هوس  ،اضطرا  دیدن سياوش 

رد . دتر از آن بود که فکهر کهرده بهو   تنگی یدستشو. ریخت

در قا    هایگونهگودیِ و يشانی کرد از پعرق را که شره می

ههردو   ،ای از نگهاه  را ظهسيگارش را و لح. آینه دنبال کرد

بهه  و  رتها  کهرد  به بيهرون پ  نجره شکستهز پا و ناتمام نيمه

دسته گل را . دنيا برای او هميشه جا کم داشت .راهرو برگشت

وقتهی برگشهت انگهار از    . کوتهاهی  صندلیگذاشته بود روی 

تا که . های گلند شاخهخم شده بود ،بودند انتظار خسته شده

شاید سهياوش   .پا گذاشته بود به اتاقتند  آن را برداشته بود،

اضطرا  باز . دکتر نبود. معروفی نبود .خسته بود از انتظار هم

. هها کشهيده  پردهو  ها بسته بودپنجره. چشم دواند. آمده بود

نهه  . اقته در ا بودجا مانده شب دیهای سایهی از یهاانگار تکه

. زده بودنهد شهب  هوای اتاق را رنگ  حتی ، بلکههاتنها دیوار

دارو  تنهد بوی . دانوخمی چيزیبطن دیوار آرام و سرد  ازکولر 

رسيد و قلهب کيهوان   و به قلب می ه بودریختی فضا هارگ در
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کنهار  سهياوش  . تپيدتپيد و نمیخفگی میحس همه  اینالی 

ی مالفهه . بهود  کشهيده دراز  روی تخت  ،بسته یاولين پنجره

کيهوان نگهاه     تا ،صورت  را گذاشته بود بماند فقط ،دسفي

ش تها  ه بهود و خوا  بهرد کشيد میو نکشيد که نفس مید نک

-چشهم . اوبهود از   دور بارهها  کيوان حس کرد عمق جایی که

ها انگار که سایيده شده بهود بها   گونهگود افتاده بود و  ی ها

چيهزی از تمهام   . سوگل هم بود حتماًمهری سوهان بی . اشك

همهين  . حجم سياوش گم شده بود و عشق همين بهود دیگهر  

مانهده در  منتظهر  های گل هنوز هحواس  نبود که شاخ! بود؟

دسته گل را  .سوم باز آورد تتخخيره حواس  را نگاه  .دست

فکر . طول بکشد این کارکه خوش داشت . توی گلدانگذاشت 

چقدر سخت خواهد بود زندگی در جههانی کهه تنهها     کردکه

آغوش باز گلدان . کنندسته گلی دیدار میها با دگاهی گلدان

انتظار به  بسپاردگل را  پي  از آنکهکه  گفته بودانگار چيزی 

: ها چه بودندگل.  ای خيره نگاه  کرده بودلحظه ،آن آغوش

کهرد  چرا رها نمی. هاکردند این گلچرا رهای  نمی... مریم و 

گل سوسن  ،ميخكگل  ،گل مریم کرد؟چه فرقی میها را؟ گل

 دسهت اگهر  . ترد و نازک و نرم. مثل گل بود سوگل. سوگل... 

-مهی کشهيدی  بو می. شد نازکای تن  حتماًزدی پرپر میمی

سهرش را  . کشيد کيوان و خنکا دویهد در سهرش   بو. ستبای

 . های سوگل ریختگلبرگ. تکاند
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جای امنهی  که و بوی دارواطاق حجم خفه تاریك بازگشت به 

ای که هميشه باید باشهد  مثل فاصله. تخت دوم خالی بود. بود

ای نور راه تکه ایبه پ اپروی تخت سوم  سالیه مرد ميان. انگار

ی رعشهه . خواندو نمی خواندکتا  می، نجرهگم کرده از الی پ

فکهر کهرد    . دیدزد را وقتی ورق میاش پانسمان شدهدست 

ه ند و باههم دیدی گلدان های از نشاط افتادهگلبرگ شاید که

ون  بغض بزرگ در. اندبغض کرده ،باغ و باغچه و تکان بادیاد 

ش تا  این وزن سهنگين  اسينه دانست. یکباره ورم کرده بود

الی های  را ههم  فکر کرد بهتر بود همانجا گریه. اردداغ را ند

بها   سهال ه ميانه  مردفهميد کيوان . دود سيگار جاگذاشته بود

 خم شد. از کتا  و تکه نور گرفت نگاه اشاولين هق هق خفه

  .کيوان تختسرد فلز بر  و پيشانی فشرد

سهرش را   .کيهوان  هایروی دستمالفه دست کشيد خنکای 

سردش شهد  . ش خنکای فلز را نوشيده بوداپيشانی. بلند کرد

ای از نگاه که مهات بهود و   چشم  افتاد به ته ماندهاما وقتی 

هها  در چشمسياوش ی دریا و موجی که از همه ،و گيجتکيده 

. دصدفی خشك مانهده بهو   ،داشتو کيوان دوست میداشت 

حهاال سهياوش    .تقالی نشستن سياوش را جهوا  داد کيوان 

تکيه داده بود بهه نرمهای بهال  و کيهوان بهه       ونشسته بود 

صهدای  . بيکهار  ی خهورده هردو خيره به دستان گره. صندلی
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دار سرفه مرد ميانسال که خيره مانده بهود بهه سهکوت    خ 

 . ترکی برسنگ سکوت انداخت، و مردسنگين د

 چرا؟ -

- ... 

 ؟اوشچرا سي -

نجات . م نجاتگولی من می. انخودکشی گذاشته اسمشو -

 . از نکبت زندگی

چه دور بود و گنگ بود . چه پير و چه فرسوده بود این حنجره

خه  شهدند در   ایهن کلمهات پ   ،مثل خارهای کویر. این صدا

 را بهه وسهعتِ  ای فاصله دیدو کيوان دو آشو  فکر  ی فاصله

-چنگ میسياوش . طلبيدکویرکه رسيدن را هرگز نمی خالیِ

 .شاید از نکبت زندگینمود زد به سينه که سنگ می

 چرا سياوش؟  -

- ...  

گذره تهوی  چی می. کنم به خاطر سوگل بود فقطباور نمی -

 ؟ ؟ به خاطر سوگل بود فقطسرت سيا

- .... 

کيوان فکهر کهرد چيهزی    . اش را سياوشفشار داد سينه 

 .گذرد حتماًتوی این سينه می
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 .تو باید به سوگل فرصت بدی. اساحمقانه  -

- ... 

مهادرت   وضعيتزنی؟ نکنه مدتيه چته تو؟ چرا حرف نمی -

 ؟آره سيا... 

  .نه -

 پس چی؟ !نه؟؟ -

خواید از جون چی می ؟ اصالًبه تو چه. سوال نکن رقدنیا -

 ذارید راحت شم؟ من؟ چرا نمی

از مو  گریه خورد های  تکان میشانه سياوش وداد زده بود 

کيوان به یاد چنار پير مدرسه افتاد که بها تبهر    .دردو سرفه و 

چقدر الغر شهده بهود   ...  وزدند   ها آتشو بچه انداختندش

 ،؟ نگاه  را ایهن همهه وقهت   ؟ چرا ندیده بود کيوانسياوش

 .ددا سرش را تکان. حتماً های سياه سوگل  پر کرده بودچشم

-و دست گذاشت بر شانههای سياه نگاه  خالی شد از چشم

... شد از دردخورد خالی نمیی سياوش که هر چه تکان میها

اش را بهه دامهن   مرد نگاه هراسيده. چشمهای سياه حتماً دردِ

 .کتاب  آویخت

 .پرسمدیگه چيزی نمی. باشه سيا. خواممعذرت می -
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کهردم   رفکه وقتی مادرم با معروفی قرار ازدوا  گذاشهت   -

 ...ه به من کردم خيانت شد رفک. خيانت شده به روح پدرم

ته دنيا اونقدر برام تاریك  .دنيا رسيده به ته کردم  رفک

 .کردم تنها راه کشتن خودمه ربود که فک

 کهرد انگار کيوان باید تأیيهد مهی  . یکباره خيره شد به کيوان

 .شدو آنوقت همه چيز درست می حرف  را

-  ... 

 . های  تکان خوردخندید سياوش و شانه

من ام بچهکردم چه  رفک، رو رگمولی وقتی تيغو گذاشتم  -

این بهار ایهن    .اسکردم احمقانه رفقط فک...  نترسيدم ....

مث یهه شهربت خنهك سهر      ... فکرو نکردم و سمو تا ته

 .کشيدم

و و گریسهت  سرش را تکان داد . خندید و سرش را تکان داد

 . به سينه چنگ زد

 چرا نذاشتين تموم شه؟ -

رسيد شد انگار سياوش و تیتمام م. آمدصدای  از ته دنيا می

 .آت  بيفتهد در آن  ای  که مبادهاکيوان و چنگ زد به شانه

 .مرد ميانسال کتاب  را همچون سپری جلوی نگاه گرفته بود
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بههت  . سوگل خيلی وقته برای من تموم شده...  نه کيوان -

 .ام کرده بودهاش ذلهگفته بودم که مدتی بود بهانه گيری

-غمگينم مهی هاش هاش و دلخورییهگال »: سياوش گفته بود

دونسم این رنج کاش می. دونم تو دل  یه دردهمی. کنه کيوان

گيره کنه دردم میاز اینکه رنجشو پشت بهانه پنهون می. چيه

ترسهم دیگهه دوسهم    مهی  .کنماحساس بيهودگی می. کيوان

 «.نداشته باشه

 ؟و رنج سياوش ههم ... از رنج سوگل  دردش گرفته بود کيوان

دردش گرفت از این همه دروغ که سياوش چيزی را در پس  

 . کردپنهان می

گفتم  .به کيوان بگی ازمنخوام نمی گفتو اخم کرد سوگل  -

 . خوام بگیاون دوستمه گفت نمی

دردها را پنهانی ، فاصلهدر امنيت سياوش نگفته بود و کيوان 

 .کشيده بود

من با . اسبهانهآره سوگل .. .ام از این زندگی نکبت هتخس -

رای زندگی نه من دیگه حرفی ب. خود زندگی مشکل دارم

 . دارم نه زندگی برای من

رحم دست سياوش را گرفته بود کيوان فکر کرد سوگل چه بی

شهود  میولی آیا . کرده بودو به ته تاریك دنيا برده و رهای  

 ؟ها را دوباره گرفتاین دست
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ش وضعی بهتر رماد. مهری بودبهانه آخری  دیگه او  بی -

 اصالً. نهکولی اون منو احمق فرض می...  ندارهاز مادر من 

 . ام کرده بودهاش ذلهبهانه گيری. ما به هم شبيه نبودیم

 .غمگينت کرده بود: يوان فکر کردک

 .شدخيلی وقت پي  از این باید همه چی تموم می -

 ...من سوگلو . نه نشو سياودیو -

  .کافيه کيوان -

 .نده صدای کيوان را از فضا پراکندهای  ته مابا دست و

-دخترا چيز زیادی نمهی  .دلشو به دست آر»: گفته بودکيوان 

 «.به  ثابت کن. به  بگو. خوان جز دوست داشته شدن

حهرف زدن بها    اصهالً . م کيهوان تبلد نيس»: سياوش گفته بود

 ولهی واقعهاً   ،امکنهی دیوونهه   رشاید فک. سوگل خيلی سخته

-چشاش منو دیونه مهی ... اون چشاش . کرده سوگلام دیوونه

اخهم  ... ذاره نمهی ... خوام بشينم و نازش کنم فقط می. ..کنه 

ام دیوونه. ای توگه دیوونهمی. خنده فقطگاهی هم می ،کنهمی

 «.... من 

ه شه تيچکس از بودن با تو خسنکنم ه رفک: گفته بود سياوش

اگه بدونی وقتهی   .نمم مثل تو حرف بزتتونسکاش می. کيوان

 ،خيلی گریه کرد. نوشتی چه حالی شدها رو تو میفهميد نامه
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دل نوشهتی حرفهای   تو رو که  اونا م ثابت کنمتکاش می تونس

 «.زندگيمه یکه همهم ثابت کنم تکاش می تونس.من بود

اگر سهوگل  . ولی چه وحشتناک و تلخ. ت کرده بود سياوشثاب

-دیگر بهانهه نمهی   حتماً. فتگردرد می دانست دل  حتماًمی

گذاشت بنشهيند سهياوش و زل بزنهد بهه     می ... حتماً. گرفت

 .های  و دیوانه شودچشم

بيهرحم  امها  های سياه سوگل چشم. سرش را تکان داد کيوان

دسهت از  . جهان  ... قلهب   ... چسبيده بود به دیواره ذهن  

-چرا هميشه او بایهد مهی  . و به گلدان پناه بردها گرفت شانه

چهرا هيچوقهت فهميهده     ؟فهميدچه را باید می اصالً ؟فهميد

. شد او و دل  و ذهن  و جان  کهه درد داشهت شهاید   نمی

 و رویبيهرون کشهيد   يهب  دستمالی از ج. سرش را تکان داد

بخواههد   انگهار . گذاشهت ها و بعهد صهورت و گهردن     چشم

مهرد دوبهاره سهرفه     .بمکدای از درد روح  را قطرهدستمال 

چه خيس و چرک . وان دستمال را کف دست باز کردکي کرد و

 . بود درد روح 

 .راستی ممنون -

  .ه بودها را معرفی کردگل با دست  

 عطهر . ا ين سراندو ته لبخندش را به پسرش  نشست و کيوان

از  .درد چرک روح  را الی مشهت فشهرد   ها یادش آمد وگل
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-اش را تا  مهی سنگی یوزن شکستهصندلی تشکر کرد که 

تا جایی بهرای فهرو    شده بودخم  به پایين وگرنه آنقدر آورد 

دیگهر   ،عطر سوگل که دور شد. رفتن و نبودن پيدا کند حتماً

و کيهوان  خواست نگاه کند و ببينهد  نمیحاال . نناليد سياوش

کهه  ی سهياوش را  تکيهده  روحکند نمیباور فکر کرد اینطور 

چرک و  همفکرکرد زخم روح سياوش . ماسيده بود روی تخت

احساس سنگينی یك دسهت روی  . تر شدو خم ؟خيس است

 کهرد  به بهتر نشستن کمهك مردانه  یگلوی خس خسشانه و 

 .انگار

  !شيرینی پسر جان -

-ا و چهروک هه که حاال تاولهمان مرد ميانسال بود با صورتی 

 ،که نگاه کندآنبی ان کيو. نمودپوست میبیيدا بود و های  پ

زشتی مرد لبخندی زد که . کرد تشکر وبرداشت  از جعبه یکی

و تکه  از آنکه به تخت و کتا  پي . نمایاند بيشترصورت  را 

مهتهابی پهس از یکهی دو بهار     . کليد بهرق را زد  ،برگردد نور

. جهان داد رنجيده خاطر ، و تکه نورچشمك زدن جان گرفت 

 .کهرد کيهوان  مهی دید و حهس  میبهتر   سياوش را روححاال 

 آویخت در این روشنای نا امن؟باید مینگاه  را به چه 

فروشهی مهی   کتا  دست. از بيمارستان مرخص ميشه فردا -

 . گالویز ميشه نفریه با . کرده
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 .سست و خسته .خندید سياوش

آد و بعد اول بوی نفت می. خوابيده بودهش شب کنار کتابا -

و خندید سياوش . .. کشنکه شعله می بينهها را میکتا 

 .ههای آته  در فضها رقصهاند    ن شعلههای  را چودست

غریهب بهود   چه ها این خنده یلهجه. کيوان نگاه  کرد

 . برای 

 ؟ دونیدار دوست دارم میهای خندهمن فيلم -

  .خب همه دوس دارن. منظورت کمدیه -

 ؟ همه -

کنی کسی هم هست که نخواد بخنده ؟ یعنی فکر میچيه -

  !اصالً

-ين این فيلمميگه آبک. ادیعنی سوگل خوش  نمي. شاید -

  .ها

مرد سهوخته   سمترفت تند ها و بعد پرستاری که صدای قدم

 ياوشسه . نگاهشان را طلبيهد  رفت  ترو تند و چيزهایی گفت

 :های  را چشيد و نگاه  را برگرداندخشکی لب

 ؟ سيگار داری -

 .اخم کرد کيوان

 . نه -
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های شاد شيرینی ه رنگکيوان ب .سرفه کرد خندید سياوش و

به او کهه تلهخ    ،هيچ شباهتی به او ندارد فکر کرد نگاه کرد و

اصرار نکند  برای اینکهشاید  بود؟ چرا برداشته ... و سياهاست 

 .بهود  گذشته بازگشهته دل  به ای اینکه لحظهمرد زشت و یا 

او ... گذشته که هم شيرین بود و هم شاد و سياوش بهود و او  

 .نبود

وش بود و مهن و  سيا. های کودکیچقدر زود گذشت آن سال )

کرد ی پشت بام بازیمان را تماشا میآن پيرمردی که از پنجره

ای که چه خو  به یادم مانده پرنده. کشيدای میو چپق کهنه

که پيرمرد  ؟ کبوتر بود حتماًرگنجشك بود یا کبوت. گرفتيم 

سياوش به من نگاه کرد و . ید و اولين بار صدا کرد سياوش راد

ای کهه مثهل   رفت و پيرمرد بود که با لهجهبعد سرش را باال گ

چقهدر  : ، خندیهد و گفهت  ش بودی سياوی حاالی خندهلهجه

از کبوتر و یك عمر پهرواز   ؟ سياوش که دست  پرفروشیمی

دو  چيزی گفتم و پيرمردچيزی نگفت و من بودم آنجا که  ،بود

حهاال  . عمر پروازش بيشتر باشد حتمهاً سکه انداخت تا کبوتر 

؟ پيهر  های پيرمرد شهده ها چرا مثل آنوقتن خندهی ایلهجه

 ( ؟خواهد مگره سياوش و دل  پرواز میشد

خواند زشت که کتا  می ینيم نگاهی انداخت به مرد سوخته

انهداخت تهوی دههان بهاز       را شيرینخواند و گذشته و نمی

 .سياوش خندید .زیر تخت سطلِ
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. اههرو رتهه    را سراند تا کيوان بلند شد و رفت بيرون نگاه

یقهه   .و آمهد دوبهاره نشسهت    دنبال کسی بود کهه ندیهدش  

 . دپيراهن  را گرفت و تکان

 ؟ ه امروزمدومعروفی نيحا  آقا  -

بيچهاره   توِ. شهکم کم باید پيداش . صبحی اینجا بودچرا  -

 .؟ نياز نيس کسی بمونهرو انداختی تو زحمت

منو به . دونس مرخصی ندارممی. خودش اصرار کرد بمونه -

 خوره؟ گه پس همسایگی به چه درد میمی. ر رد کردزو

. دیشب که موند خيلی حرفها زد ...  بيچاره! ... همسایگی؟ -

. کردمبی انصافی بينم حاال می. ازشکردم دوری می چقدر

 . این مرد هزیزخيلی ع

 . خندید سياوش و تکان داد سرش را -

  .پرداخته این مرد رو ی خر  بيمارستانهمه -

 . ياوشباز خندید س

... فکرشهو بکهن   . گيرهم مرخصی میبراره گفت صبح می -

 . و از دست بدمميگه نباید کارم

ههای غریهب   این خنهده . بلند شد کيوان. باز خندید سياوش

با  .ی که تعلقی به آن نداردیآمده جا حس کرد. کرد  میگيج

 .ها صداها و تصویرها بيگانه استلهجه
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یهاش  نیواز جهو  .دامزد مبرام حرف می. دیشب خو  بود -

  .ها معروفی ابوده این حا  آق یشر. گفت

  .باز خندید سياوش

خواسهت  می. هایی هم به عشق و این چيزا زدگوشه کنایه -

  .بيچاره پيرمرد ... وار کنهاميدمرا 

هها  ی داغ  را فشار داد و دندانهاندید باز و کيوان شقيقهخ

 .را

 . حتماً ترسيدبيچاره می .از مادرم چيزی نگفت -

 .خندید باز

مهث   ؛يدار شدم ولی باال سرم نشسته بودکه ب صبحامروز  -

انگار تمام خون بدن  را مکيده . حرفسرد بود و بی . روح

خيلهی سهعی کهرد     .آ  سرد ریخته باشنجاش و  بودن

کهنم  فکر مهی  .ولی یه چيزی تو نگاش بود. معمولی باشه

 . اتفاقی افتاده کيوان

رد حرف  انگار با  ،به کيوان نگاه کرد رانو نگنخندید این بار 

. سر تکان داد کيهوان . شدکيوان همه چيز درست میاز طرف 

 . مدام شدمی یو پر و خال داغ بود سرش

  .این قرار هم که سر جاشه... فوق  قراره تموم کنم من  -

  :و داد زد کيوانسياوش خندید دوباره 
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 . بسه سيا -

. کنار تخت سياوش ایستادو  تند آمدی سرم به دست پرستار

. يچيهد ز قال  آویخت و بوی الکل در فضا پتند و فرز سرم را ا

 : ختبا لبخندی مبهم به کيوان نگاهی اندا

ي  سهوار یهه تاکسهی    ساعت په  یه ،امدیده شما را قبالً -

 . های توی گلداناشاره ای کرد به گلبا سر . بودیم

ی گلدان او را های توگلپس اما فکر کرد  ،کيوان یادش نيامد

روسری ثابت بود معرفی کرده توی قا   صورت الغرکهبه این 

ههای  چشهم  .داشهتند ها دست از سرش بر نمیگل! نه .بودند

دو خهط  . سرش را تکان داد. چسبيدند به ذهن دوباره سياه 

های درشهت دختهر بهود و    سفيد مهتابی روی مردمك چشم

با خط  ،رستارپ های سياوش هم که تشکر کردچشم توی. نبود

لولهه  های سرم تند تند از قطره. مهتابی و لبخندی نيمه رفت

-های نازکتر سياوش و بعهد حهل مهی   دویدند به رگنازک می

بهه   ،دوباره خيره مانده بود سياوش. شدند در رنگ خون حتماً

اگر بماند از سهوگل   ترسيدکيوان . بيکار ی انگشتان گره شده

خواسهت  دیگر نمی... ا نه و اینکه داند یباید بگوید و اینکه می

و توانسهت  خواسهت و نمهی  نمهی . از سوگل بگوید یا بشهنود 

آن ! نه. ای سياه بگویدهچشمازدیگر حتی با خودش نبایست 

-در پشت پرده سهينه  ،ظرف دل  ته نشين شده در دهمه در

 . ماندته نشين باید می ،در ته نگاه و اش 
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  .باید بروم -

 حتمهاً شت آن که به پرده و پنجره پ آویخته شدنگاه سياوش 

 . و همانجا آویخته ماندتاریك بود 

. شناسهی خوام اما خودت که این بيژنی رو میمعذرت می -

 .زنمبهت سر می فردا عصر .موافقت نکرد با مرخصيم

-های  را که میکيوان دید نم چشم .سياوش گوش نکرده بود

و لهدان  گ. گفهت خواست بگوید و نمهی گفت از چيزی که می

صهدایی   انگار که ههر . را با وسواس گذاشت روی ميزعطرش 

برگشت . یا که نقض حرمت عشق اکنون نقض قانون حيات بود

رود با انگشتان و مالفه سهفيد  و دید سياوش را که کلنجار می

دست گذاشت . ها و کلمات و وجود و روحدل و لب و با ذهن و

گفت شبيه وردی روی شانه این روح ماسيده و زیر لب چيزی 

سيده به نر. م تند کرد و رفتیا دعای وداع و یا که نگفت و قد

ر دهان باز سطل رت کرد دزخم چرک و مچاله روح  را پ ،در

 .گوشه اطاق آشغالیِ

 !ندیدی ؟ -

ناگهان کيوان بوی صدای  انگار از زیر باران آمده بود که 

انگار کهه بترسهد خهيس    ؛ خيس ابر شنيد و قدم تند کرد

 . بی چترشود 



 37 

. اره جهان گرفهت و دور شهد و جهان داد    ها یکبه صدای قدم

کجاست داند سوگل سياوش تنها شده بود و فکر کرد که نمی

 ،الی سکوت روشن این اطهاق  و شاید که گم شده بود سوگل

بود و نه خلوت و روشن دنيا ولی بزرگ  ،شدهيچ چيز گم نمی

-دام چشم مهی که م چه بود دنبالسوخته این مرد  .نبود اصالً

آنوقهت   ،بهود  آمهده  کاش سوگل. دواند الی سطور این کتا 

ههای  را  و چشمگرفت صورت سفيدش را ميان دو دست می

خوانهد و  خواند و باز ههم مهی  مثل کتابی عجيب و قشنگ می

ماند در آن جای شد و برای هميشه میخواند و خسته نمیمی

ریچهه  شد مثهل گلهدانی در د  عجيب قشنگ که گاه سبز می

-چشم .زد قلب سياوش راگرفت و آت  میر میقلب  و گاه گُ

الی کتا  بود که شهعله شهعله مانهده بهود      های کسی حتماً

سياوش خيره ماند به صهورت مهرد   . روی صورت مردای  ردپ

وسهت  بهوی لحظهه    زد و پکه به لحن گرم شعله حهرف مهی  

ست اسير سرم  را ميزان کرد و به بال  و د. دادسوختن می

. ایين آمدمرد سوخته کتا  را بست و از تخت پ. هلو خوابيدپ

ی یرده را کنار زد و به جاپ. اش کرداش همراهیییخ لخ دمپال

. شهد  بيمارستان و دنيا خيهره خيلی دورتر از اتاق و  ،آن دور

بهه درد  دل  . يدا نکرده بودهای  را توی کتا  پشاید چشم

دست بهرد و   .ه بودکه اسير سرم ماند، آمده بود و دست  هم

شب آمده . شد این شکنجه مدامتمام باید می. سرم را باز کرد
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و  حتمهاً بيهرون خنهك بهود    . نجرهبود و قا  شده بود توی پ

 و مردم شههر  هاسياوش فکر کرد نبض سنگی کوچه و خيابان

زد و یادش آمد که نهبض او نبایهد مهی    ند حتماًزحاال بهتر می

گشت و راز سرم طرد شده به  نگا .حاال دیگر و دل  گرفت

  .نجرهدوخته شد به عکس سياه پ

 اه  همانطور اریب دوخته ماندنگ ،دور شدکه نجره مادر از پ

. رفت روی زمينبه سياوش که با کاغذهای بسياری کلنجار می

ر خسته مهاد و صدای  دامنصدای لرزش استکان و خ  خ  

 . که چای تعارف کرد تکانی به او نداد

 ؟سياوش جان -

 نوجمع نکنم باید از اگر یه دقيقه حواسم رو  ،ممنون مادر -

  .شروع کنم

انگار  ...ی شرکت همه چيزت شده این کاغذا از وقتی رفت -

 .امروز دیگه بدتر... هيچوقت تمومی ندارن 

یعنهی   ؛رده به مهن شرکت کمی از کار حسابداری  را سپ -

ی ره په دیم مهی زودتر میوام معروفی رو  .متخودم خواس

 .رشکا

و مادر رنهگ خهون گرفهت و نگهاه       جوانهای گردی گونه

  «.اینطور حرف نزن»: اندرزر از خشم شد و دوباره پلحن  
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در من جز این عکسای روی دیوار و اون سنگ قبهر روی  پ -

که هنوز هست و همه . مادرروح زنده هم داشت  زمين یه

 .سته جا

شهت  با کاغذها کهه تمهامی ندا   رفت سياوش هنوزکلنجار می

از  ،فشار انگشتان مادر برحبه قنهد مانهده در دسهت    . انگار

-فهمهد و نمهی  کر کرد میخشم بود یا از چيزی که سياوش ف

اشيد روی صورت و دامن مادر و شنگههای قند پوقتی پ ،فهمد

 .ا مانهد ها به هم رسيد و همانجآنوقت نگاه. سياوش و کاغذها 

کهرد و در  مهی  که در یکی رشدی بود از خشم یاهردو ردپ در 

هرگهز   فکهر کردنهد  ی که هردو دیگريزو چژمرد پدیگری می

 .آن را  فهمندنمی

ت سال بها  بيسمن  ،زنیازش دم میاالن اون پدری که تو  -

وصيت پدرت رو که خونهدی؟  . بيماری  زندگی کردم سيا

 ؟اننوشته بود سياوش هبرات ی اونجا چ

   و یکی انگار همه شون ،همن لمث اوصيت یخوندم ولی همه -

 ... نوشته

حها   . .. راضی نيسهم درت پخو  ميدونی ...  بسه سيا  -

انقهد خهودت و   . .. سياوش معروفی هم آدم بدی نيسآقا 

  .منو عذا  نده
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. گرفتههه بههود و جههان داده بههود یکبههاره صههدای مههادر او  

ود از گفتن ایهن همهه   سبك شده ب و جان گرفته بودمادرانگار

ولی در سياوش حسی . اد به مبلنفسی کشيد و تکيه د. نگفته

جان گرفته بود و رشد کرده بود کهه گلهوی دل و روحه   را    

نشست روی لبه مبهل و تنهد    .بود وردهآفشرد و نفس کم می

 .وشه و برخاستچپاند الی پتند کاغذها را 

از دوسهت   ... ناز فکرم ،گی مشکل از منهآره تو راس می -

برا مهنم پيهدا   ی یجا خوابگاه شرکت. رممیپس  .داشتنم

 .شهمی

رد شهد  فقط نگاه کرد به سياوش که چه تند  ،ادر هيچ نگفتم

و تکرار انگار که تمرین . در بر دیواراز کنار مادر و قا  عکس پ

 .شده بود این صحنه بارها

. کهرد کهرد و نمهی  يشانی حس مهی ر پخنکای کف دست را ب

-یکهه مه  سر به راه و آرام  هایقطرهرستار و هن سفيد پيراپ

رسهتار  پ. دید و ندید ،بودکه نباید دیگر میرا آمدند تا نبض  

 و خسهتگی  ههای خهوا   موریانه یارا  های اولب. چيزی گفت

هها ههيچ شهکلی    کهه واژه  های سياوش یا پلكجویده بودند 

 .تند و سياوش چيزی نشنيد و ندیدنگرف

 .ردم خوشحال بشی بيام شرکت پيشتکفکر می -
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ای هردو به کهف جوشهان لحظهه    کرد و ها را پر کيوان ليوان

 . چشم دوختند

هم مثل من  ،و حسابی نداره تناهگاه درسسياوش اونجا پ -

ای حداقل یه بار هفته. هاعادت نداری به این سوراخ سمبه

حهاال  . هفته پي  قسمت انباری رو زدنهد . بمباران داریم

 . خرده شيشه مونده برامون رِپُ جاش فقط چند تا گودالِ

  .ممفهمی -

مادرت رو تو این اوضاع تك و تنهها  . فهمیتو هيچی نمی -

 ؟که چی بذاری

  .مادرم تنها نيست -

و دیگهر   ه بودای طنين صدای  فقط ماندداد زده بود و لحظه

کيوان ... ل نزدکيوان ز ،کيوان اخم نکرد،داد نزد  کيوان .هيچ

 .فهميدکيوان می. نرنجيد

 . حالم خوش نيسخوام معذرت می -

که راجع به ایهن موضهوع صهحبت     م بيایتنخواس ...آره  -

 .براتبگم م از سوگل تخواسمی راست  .کنيم

آفتا  چون دستی افتاده بود . سياوش ليوان  را گذاشت

 آفتها   .داشتانگار از افتادن نگاه  میو  اشروی سينه
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هها و  هها و خانهه  گرمای وجود کسی را از آنسوی خيابهان 

 .قلب ت به ریخآورد و میها میماشين

  .مينا یدیروز رفتم خونه -

 !؟مينا -

 . رفتم توخاطر ه بولی . به هم زدیممن و مينا  ،درسته. آره -

- .... 

که هميشهه خهو      کيوانزیر چشمی نگاهی انداخت به 

 .سرکشيدسرخوشانه و باقی ليوان  را فهميد می

  .تو چرا انقد ماهی کيوان -

مينها بهد    ،ونمه کردم بعد از قطع رابطهه  رفک. سختم بود -

. برا رابطه مجدد امکنه پی بهانهمی رکنه و فکمیبرداشت 

 . ازش خواسم با سوگل حرف بزنه ولی رفتم و 

 ؟ چی گفت -

گاهی به خاطر کالسای موسيقی هنوز همدیگهه رو   ظاهراً -

-کناره مهی  گرچه گله داشت از سوگل که ظاهراً. بيننمی

ی وقتهی از  وله . گالیه کهرد کلی هم از من وتو . گيره ازش

فهو بهاز کنهه و    قبول کرد یه جوری سر حر ،حال تو گفتم

 برای مينها  عشق زیاد از قبالً ظاهراً. ببينه چشه این دختر
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ولهی   ،مينا گفت خيلی عشق بهراش مههم بهود    .گفتهمی

 .گاش به عشق یه جوری متفاوت بودن

 ؟چه جوری -

کرد با هر کالم او سياوش خيره بود به دهان کيوان و حس می

-نمهی . شهود بهرای او  روند و دنيا بزرگتر میوارها عقب میدی

ها و دنيا خواست تمام شود این حرفنمیاما  ،فهميد واژه ها را

خواست حرف بزند کيوان و سهياوش دنبهال   می. بزرگتر شود

و نگهاه و   هها کند و بو بکشد رد پای واژه را تا برسد به نفهس 

ر دهان کيوان را باقی مانده د خواست سوگلِمی .لبخند سوگل

 .تشنه بود. شبنوشد نوشيدنیبيرون بکشد و همچو 

شبح سهفيد کسهی را دیهد و    . سوزد دست احساس کرد می

های سهرم  قطره. ند الکل که آشفت درون  و ذهن  رابوی ت

هها پهس   پرده. آمدند و مرد سوخته و کتاب  نبودنددیگر نمی

 .مکيهد ا ولع میب ،باز را از پنجرهِ سحررفته بود و اتاق خنکای 

صدای تلفهن در راههروی   . معروفی روی تخت دوم خوا  بود

 .تاریك چندی پيچيد

 . تند و تند دوید و گوشی را برداشت ،چراغ به دست

 ؟الو -

 ؟نوششرکت به -
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ی یاین کلمات را از ميان خس خس گلهو  به زحمت شنيده بود

 .تنيده در خستگی و درد

 . ينیبله بفرما -

 ؟ سياوش گلستان اونجاس -

 ؟شما. بله -

ای تبدیل شده بود و دیگر معلوم نبهود  خس خس گلو به گریه

 . گوید مردچه می

 ... مادرت ... بيا . به سياوش بگو خونه خرا  شدی...  -

گوشی به دست خيره بهه تهاریکی    سياوشگوشی قطع شد و 

چراغ بها شهعله    .وزید دیگردگی به سمت ذهن  نمینز. ماند

صدای آژیر مثهل  . کردزمزمه می ی رایسونور کم ،خودجان بی

 .پيچيد ناگهان ،هميشه

سياوش و کيوان روی صندلی عقب تاکسهی مثهل دو سهنگ    

. بودند البالی سکوت و دو خاطره مچاله ،ساکت و سرد و خيره

-هها را مهی  های گشاد و مات اطراف و جهاده سياوش با چشم

کهه  شد او و نگاه های ناتمام چه زود دلگير میاز فاصله. کاوید

انگهار  . ها راه می رفتها و جادهکرد مادرش در همه کوچهمی

ود را در خ ،مردمی که تا لحظاتی پي . باز هم گم شده بود او

و  اضطرا  و تهرس آته  و دود   از ،خانه و تاریکی و هزارتوها
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های شهر نباز پياده یا سواره به خيابا ،مرگ پنهان کرده بودند

و نفس کشيدن را تا شبی دیگر ی را یبازگشته بودند تا روشنا

و اضطرابی دیگر برای خود داشته باشهند و دوبهاره یادشهان    

شود که شبی ههم بهرف   برود برف هميشه سفيد نيست و می

تاکسهی  .... یهزد از آسهمان و  سياه سکوت و ترس و آته  بر 

-ی که مهی یهاردو بی حرف بسوی کوچه پس کوچهه. ایستاد

های خيس پی در پی برق اًحتمکيوان . دانستند خيز برداشتند

-دید که سياوش سعی مهی میدید و را بر صورت سياوش می

دسهت  را  . توانسهت کرد پاکشان کند چون مزاحمی و نمهی 

مشت کرده بود سياوش سخت تا نلرزد از نوازشی کهه مهادر   

یکباره همهمه و جيغ آدم بود . ه بود در آن بارهایادگار گذاشت

آورد چهون حجمهی از   مهی و بوی دود و خاکستر که هجهوم  

و سوخت چشم کيوان و سياوش که دویهد بهه    .کابوس و وهم

-ای که شعله میای که دیگر نبود و دیوار و پنجرهسمت خانه

-دید و نمیگفت و نمیهيچ نمیدیگر اًمحتکشيد و مادری که 

 . شنيد

 ی یسياوش تو -

 ،سرک کشيده بود مردی از ماشين و بی که پاسخ بشهنود 

ارسهتان و مهادری کهه    بمب گفهت و آوار و بيم تند تند از 

 . آسيب دیده بود
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. قای معروفی گفتن منتظر شما بمهونم آ. کارمند بانکم من -

االن . تن خودشههون تمههاس گههرفتن محههل کههارتونگفهه

 .خودشونم بيمارستانن

بهوی دلزدگهی    .دادبيمارستان مثل هميشه بوی دلزدگی مهی 

راهرو بی نهایهت  . سرما دواند در تن سياوش که الل مانده بود

 ها بر حجم آشهفته ها و جيغهای باز و نيمه باز و نالهبود و اتاق

های پریده رنگ مهتابی. انداختذهن  خراش می زمستانِ ی

تند تند رقصيدند  ،و دیوارهای چرک و شبح پرستارها و خون

ها و زیر ردیف دندانرا  خوا صدای خسته دکتر که . فتندو ر

ههای  کرد انگار و تکان تن  با دستیمزه م ها مزپشت پلك

 . حواس  را طلبيد، یخزده کيوان

 ؟مادرتونن -

ههای دکتهر   خيره شد بهه چشهم  زل زد و چيزی نگفت و 

 .خسته

ی یه فقط چن زخهم جز . مادرتون از لحاظ جسمی سالمند -

 ...شن ولی ی درمان مییدارن که سرپا

د بعد از این ولی چهه بهو  ؟ خواست دیگراین ولی اینجا چه می

انداخت پا ين و ترس ریخت به جهان   که دکتر ترسيد و چشم

 ...ولی.... ولی . این سه مرد ترسيده
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انفجهار و   مهو   . آسيب مادرتون یك آسيب جدی روانيه -

مادرتون باید . های مغزو از کار انداختهبعضی عصب ،ترس

ولهی   ،ان درمانی تحت معالجه قرار بگيرهدر یك مرکز رو

متاسهفانه  . برگهرده  ی بيمار کامالًت حالت طبيعنميشه گف

کار خاصی هم از ما ساخته . روزا زیادهین این نوع آسيب ا

 .نيس

ها پاشيد و روی گونه سياوش کهه  رگبار تند باران روی پنجره

ترشد در کت سهياه اتهو   معروفی مچاله . لرزیدسرد بود و می

کيوان نشست کنارش  .های  رعشه داشتاش و دستدهکشي

آیهد  سهرش را   دانست به چه کار میای  که نمیهو با دست

کشهيد  نفهس کهه مهی   . سنگ شده بود روی صندلی. پوشاند

. اشدوید در سينهبوی بغض جریان گرفته در فضا میسياوش 

هجهوم خهاطره و   ی مادر و درد خهودش و  یبه تنها شدخيره 

های  تکان معروفی ایستاد و شانه .یکباره کوچک  کردترس 

 لرزان این مرد پاهای دنبال کردسياوش خيس  نگاه. خوردمی

 .رساندندنمی دیگر هرگز او را به عشقکه  را

ندلی و حهس حضهور   صدای سنگين پای کسی آمد و تکان ص

 صهبح  روشهنای مالفهه را پهس زد و   . حجمی در کنار تخهت 

امها   ،بهود  بستهها پنجره. شسترا صورت  کرختی تابستان 

موش سهبزه و الغهر و خها   کيهوان  . شان گشادهها سينهپرده
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انگار خوا  ندیهده بهود    د وهای  خمار بوچشم. نشسته بود

 .اصالً

جورم  یه. ..ی که طوریم نيس تدونسمی. چقدر زود آمدی -

 .دارهنشستی آدم ترس برش می

 

انگهار او را اول  . زل زد به سهياوش .   پریدکيوان انگار از خوا

ك و ذهن و جسم رفت تا پشت پلکه می نگاهیدید و با بار می

غریهب را  و خواسهت ایهن جسهم رنهگ پریهده      می ،و وجود

 .بشناسد

هها بسهته   راسی چرا این پنجره.  ...کنم اسم بيدارت خون -

 .اس؟ هوای به این خوبی

 .د اصالًخوا  ندیده بو. صدای  گرفته بود

ای کشهيد پنجهره و   خميهازه . کيوان بلند شد به سمت پنجره

های بزرگ نور و ها و تکهشكصدای خالص گنج. پلك باز کرد

و دنيها  خنکای نرم صبح با هم به فضای گيج اطهاق ریختنهد   

سياوش خنکای صبح را با ولع نوشيد و  اطاق .بزرگ شد انگار

 .ه بوددزدیدهای زردش را یادش رفت که کيوان چشم

 مرخصی گرفتی؟ -

 .آره -
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 ؟باز هم گل -

  .گفتم تازه باشن بهتره. ها خشکيده بودندگل -

  .دوستشون داشتم ولی من -

 ؟ نيستن. اینها هم دوست داشتنين. خب -

هر چیزی ک  بروی سروگ    . دانم ک  هر چیزی را دوست داریمی)  

ولی چررا  . بدهد و دوست نداری ک  بگویم پژمرده شد و خشکید سیا

ی و پژمردگری  کنی ک  من هم داستانی از شادابنمیگویی و فکر نمی

ام و یچکدام را ب  هیچکس نگفتر  هنوز ولی ه. دارم برای خودم شاید

سرکک   شوند برای کسی تادرونم تاول زده از دردهایی ک  حرف نمی

 . (شود این دل و ذهن و زندگی

 ؟نی سياودمی -

گفت آن چيزی کهه تهه وجهودش جوانهه زده بهود و      باید می

ودند و دل  ها که سنگين بآن حرف. خشکاندوجودش را می

اگهر  . شد شایدگفت دیر مییاگر نم .تا  نداشت بي  از این

مگر چه اتفاقی بزرگتر از . افتاد حتماًگفت هيچ اتفاقی نمیمی

می توانست باشهد در   ن همه خراش که بر روح و قلب  بودای

بگذار خراش بدهد سياوش با نهاخن خشهم و نفهرت و    . دنيا 

شنيد و تا فقط  سياوش می. زن  این وجود پر از خراش راسر

بيرون ، های غریب بيرون بيایدجی هضم واژهکه بخواهد از گي

رفته بود کيوان از اتاق و راهرو و بيمارستان و نبود تا که ببيند 
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 فریهادِ شهنود  گردد دوباره بهه اتهاق و نمهی   چطور شب برمی

 .درد عشق حتماًآن ای که خليده در حنجره خسته ترسناکِ

 نتوانست بود و چطور می توانست بگوید و امها . نگفته بود

 .نبيند و نشنود

      کشهم  ی که ازش نفهس مهی  یش رو تو هواخاطره انگار....  -

 ...ن پاشيده

نباید به هم خوردن آن . هم هزار خاطره داشت ؟ کيوانخاطره

و کرد  نباید نگاه می. داشتپلکهای خمار را در خاطره نگه می

حاال چطور باید این حجهم  . دیدشد آنچه نباید میخاطره می

ی بيرون از ذهن و دل و یکرد به جاا از وجودش پرت میدرد ر

..... 

 ... وقتی بفهمه چقد دوس  داری ... آرم  اینجا می -

ت و به ههر  راهرو دوید توی اتاق و الی کلما ی صدای همهمه

پرسهتاری سهينی صهبحانه بهه      .چيزی در حجم فضا چسبيد

  موههای . در را باز کرده بود ،دست با لبخندی ماسيده بر لب

-سفيدی لباس  دل را می .از مقنعه سرک کشيده بود بيرون

 . سينی را گذاشت روی ميز. زد

 .ات که تمام شهد یهه آمپهول داری   صبحانه. صبح به خير -

. ولی مچتهو گهرفتم  . شيطنت کرده بودی بازدیشب کمی 

 ؟خو  خوابيدی
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به دستی که بهاز اسهير   نگاه کردند  و کيوان و سياوشپرستار 

 .سرم شده بود

ی سهفيدش در  یدمپها . پرسهتار رفهت  ، کيوانشکر که کرد ت

حریم سکوت را با وسواس  ،قل خوردههای صيبرخورد با کاشی

انگار سکوت را به همهمه راهرو  ،در را که بست. کردفظ میح

سهياوش چيهزی نگفتهه بهود در پاسهخ       .هم یادآور شده بود

نمهی خواسهت بگویهد انگهار و     . در پاسخ کيوان هم . پرستار

 ای با سوگل حتمهاً خواست بماند در خاطرهمیفکر کرد  انکيو

های  اسير سرم و دستکه خيره بود به تن سفيد و نرم مالفه 

 .ان چای را برداشت و وراندازش کردليو. مانده بود

 ...ميرم از بيرون . نخوریبهتره . زیادی غليظه -

نگهو کهه    .کشممیسيگار فقط یه نخ . خوامنه چيزی نمی -

 .نداری

از هجوم این همه شيرینی . وان یك قلپ چای ریخت به گلوکي

ر دست بهرد د . چهره در هم کشيد و چای را گذاشت به جان 

یك نخه  را داد  . درآورد نيمهجيب شلوار و فندک و پاکتی 

 .بيرون

  .ییپاشو برو دسشو... کی فقط ی -

 .ر را گرفت و کرخت بلند شد از تخهت سياوش فندک و سيگا

سه  چهروک   لبا .ای و سرفه کرداش لحظهچنگ زد به سينه
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داد ایهن وجهود بهاقی    بوی نا می. بود و چسبيده بود به تن 

-نگاه ترسيدهکيوان . ساق پای  چه الغر شده بود. مانده از او

-دست کشيد به گهل  .ایستاد کنار پنجرهاش را گرفت از او و 

 هاگلبرگ فکر کرد. آ  داشتند اما پژمرده بودند. های گلدان

های سياهی از دنيای زشت و هزود مبتال شده بودند به تکچه 

به طرف تخت سياوش . های تازه را جای آنها گذاشتگل .سياه

خواست گرمای وجهود  انگار می. روی مالفه دست کشيد. رفت

کهف دسهت  ناگههان بهه      .اوش را مشت مشت جمع کندسي

 به این خاطره زیاد فکر کرده و سياوش حتماً. ای خوردخاطره

ه و پاشيده روی این زیاد در آن غرق شده که گرمای تن  شد

آهن ربایی انگهار  . گير کرده بود دست کيوان. تخت و همه جا

 باشد دست  که فلزی را یافته است در اعماق ذههن دریهای  

 :سياوش گفته بود. زمان

 ؟ چيهکيوان تو ميتونی بگی دوست داشتن که ميگن  -

هوای ابهری غهرو  و   . زدندیبا هم قدم م. کيوان خندیده بود

کهرد حهس درونشهان را    ور میهای زرد زیر پایشان کيفبرگ

 : دوباره گفته بود. حتماً

  .حرفم خنده داره. ونمدمی -

 . فقط ناگهانی بود. نه -

  .خب -
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یك سالی هست که دوستيم ولی هنهوز از عشهق حهرف     -

  .این یعنی اینکه تو یك چيزیت هست. ایمنزده

 ؟منظورت چيه کيوان -

 ؟ عاشق شدی -

 ؟ فهمیکنی میو از پرسيدن پشيمون میتو آدم ر -

گشهت تها   ها مهی کيوان به دنبال واژه. سياوش اخم کرده بود

: د گفهت بها خهو  . را متناسب با ذهن سياوش معنی کندعشق 

  .کسی را دیده حتماً

قهط اونهی کهه خونهدمو و     ف. من که بلد نيستم. باشه. خب -

 . گمشنيدمو می

 . حس کردم را نگفت. نگفت حس کردم

  .با یك نگاه. افتهعشق یك لحظه اتفاق می. ببين سيا -

 ؟ بعدش چی -

-بعدش اگه دستت به  نرسه و دور باشه فقط اذیت مهی  -

اند که در سن ها تا آخر عمر به یاد عشقی بودهخيلی. شی

  .اند به دست بيارنداند و نتونستهتو داشته

  .ولی این انصاف نيست -

  .ولی قانون عشق اینه. انصاف نيست. آره -
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 ؟ قانون -

هها را  چيزی نگفته بود سياوش و کيوان دیده بود کهه دسهت  

دو . سياوش بخواهد با قانون عشق بجنگهد انگار . مشت کرده

 . سوگل: دل  را پهن کرد برای کيوان و گفتی روز بعد سفره

 

غریبه اما نگاه  . اطاق ميانسياوش آمده بود و ایستاده بود  

شکسته بود چيزی از وجودش انگهار و مثهل قها      .بود دیگر

دله  راه  . حرف و پر از حرف مانده بهود آنجها  خالی آینه بی 

و جا نداشت بهرای  اش ورم کرده بود سينه. آمد به زندگینمی

شود اتاق پر می ،این همه را بيرون اگر بریزد. تلمبار بغض و آه

واسهت  خمهی . هها هها و ویرانهه  ها و داغها و خيساز شکسته

 .هاو رگ ش را باال بياورد از ته قلب ادگیزن

 .بميرم و راحت شم از نکبت خودم.. .چرا نذاشتن بميرم  -

وان و شخم خورد حهواس کيهوان   خراش صدای  رسيد به کي

و همهه   لرزیدهای  میاوش را دید که شانهسي. برگشت. ناگاه

مهات  . آمهد آمد و نمهی هقی شده بود که باال می وجودش هق

. کهرد شد و چکه میها که مثل شمع آ  مید به این چشممان

های شکسته سياوش پههن شهود   بعد انگار که نخواهد خرده

بوی سيگار را چشيد و . ها گرفتاو را بين حلقه دست ،همه جا
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آمهد و  ی دور اما آشنا مییهای بریده سياوش را که از جانفس

 . رسيد به اورسيد و نمیمی

... چه بهه عشهق   ... نو چه به زندگی م. چرا نذاشتن بميرم -

. ..ههم وزن عشقشهون   ... يهه کهه   یعاشق شدن مال اونا

  .مال من نيس... مال من نيس کيوان  ...دارن  زندگی

شدند ها چه عميق میتيغه. ند کيواندزمیحاال دل  را شخم 

لرزیهد  مهی  ...پاشيد به فکهر  های سياوش و خون میبا حرف

ست کيوان اگهر او  دانان هنوز و میهای کيوسياوش در دست

هها در  شود از الی دسهت سياوش پخ  می، هم بگوید از درد

چه دردیسهت کهه   . توان نگه  داشت دیگرخأل و فضا و نمی

 نعره زنی یا حتی که بنهالی عشق بکاود دلت را و تو اما نتوانی 

 .غریب را رنجاین 

زد به یکبود شده بود از درد و چنگ م. ه سرفه افتادسياوش ب

 . دادسينه و چيزی را درآن عمق فشار می

 ؟درد داری... چيزی شده سيا؟ -

فقط خودش را رسهاند  .. .سياوش انگار نفهميد لهجه کيوان را 

کيوان چند دستمال کاغذی بيرون کشيد و پاک . به لبه تخت

او  سياوش دسهتمال را از . های خيس و داغ  شمع راکرد چکه

 .تخت گرفت و خودش را کشيد روی

 ؟خوای دلداریم بدینمی... چيزی نداری بگی  -



 56 

آرم و سوگلو مهی ...گی دونی که بی ربط میخودت هم می -

فقهط   ،سهوگل فراموشهت نکهرده   . بينی اشتباه کردیمی

  .دلخور شده

انگار که باید برای ابهد   .های سياوشزهرخندی چسبيد به لب

 . ماند آنجاب

یه چيهزی تهو    ،د منو ببينهخواوقتی بهم گفت دیگه نمی -

تهونن چيهزی رو پنههون کهنن     ها نمیچشم. چشاش بود

 ،خون بود ،رد بودد .قا  کردن تو چشاو دل آدما ر. کيوان

 .اشك بود توی چشماش

 ... ماش چش: سياوش شتکرار کرد با خود

 ... چشماش : کيوان شتکرار کرد با خود

بهين   فقط از ،خو  به بار نشينه ،شهعشق اگه سرخورده  -

کنه و مهدام  جاش یه چيز دیگه رشد می... کيوان ره نمی

-دور خهاطره ... اندازه دور دلت و دست میشه بزرگتر می

... یه چيزی از جهنس  ... دور زندگيت ... هات هات و ثانيه

چشمای سوگل پهر از کينهه   ... ن آره کيوا... کينه ...نفرت 

 .بود

قضهيه  اول  بایهد از  فقهط ... کنی موضهوع رو  بزرگ  می -

مهن باههاش    ،ولی هنوز دیر نشده. گفتی به میمادرتو 

 .زنمحرف می
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س و ن و ندید که سياوش از کالفگهی و یهأ  و دل  لرزید کيوا

. را شسهت  های چشمخشم سر تکان داد و نم اشك دوباره 

کهف سهفيد    ،درد و گالیه ود و با نگاهکيوان گردن خم کرده ب

دور از ههم افتهاده    ،نهکه یییك جفت دمپا. کاویداتاق را می

کيوان پوزخندی زد از شباهتی کهه دیهد بهين    . بود زیر تخت

-دل  از ته مهی . ییش و سياوش و این جفت کهنه دمپاخود

گي  را بهرای  ددانست چرا نباید باال بياورد زنه سوخت و نمی

چرا فقط باید بنشيند و نگاه کند مهدام بهاالآوردن   . مردم دنيا

و چهرا  ... ر بسوزد و درد بگيرد دل  را و بيشت زندگی سياوش

و چهرا سهياوش   ... از یاد سياوش حتی ... از یاد همه رفته بود 

بود و فهميد این تکه گوشت که کنارش هميشه نمیخودخواه 

 تبوی نا و تعفن گرفته از این همه درد و سنگ نيس ،بودمانده 

 ...که این 

درسهه  توی این چندین سالی که با هم بودیم از بچگی و م -

ببين سياوش ما بارها سفره دلمونو برا هم باز ... تا حاال که 

بوده کردیم و ناليدیم از فالکتمون که هميشه از یه جنس 

ی که  هردومون شدیم شهبيه  یحاال هم  رسيدیم به جا...  

 ...ولی ... هم 

چه ... یکباره خوا  را از حواس تبدار کيوان پراند ((ولی ))این 

کی بلند شده بهود  ... چقدر گفته بود و چرا ... گفته بود کيوان 

. ی  را دوخته بود به سياوش  بيمهار هااز روی صندلی و چشم



 58 

چطور یادش رفته بود که . ين کيوانیهای  را انداخت پاچشم

به زندگي  بریزد کهه بهه    ،های سياوشنباید چيزی از چشم

 چطور یادش نمانده بود که اگهر ایهن  ... درد آورد وجودش را 

کسی نيسهت تها    ،درد هم بياید و شخم بزند وجود سياوش را

 .. .اوش را از خأل و نيستی و رنج های سيجمع کند تکه

که حرف  راهرو و صدای بلند خودش را انبيمارهمهمه  پرستار

سهياوش نگهاه  را از کيهوان     .به اطاق آورد ،زد با کسیمی

يد و های سهف کيوان اما نگاه  چسبيده بود به کاشی. گرفت

ه دویدو صدای بلندش معروفی بود که پا به پای پرستار . صاف

سالم کرد و کيوان صندلي  را تعارف کرد و رفهت  . بود داخل

آستين  را  سياوش. اش را باز بيابدای تا حواس آشفتهگوشه

ضور بی خبر غریبه در حریم رد اخم از ح. باال زد و منتظر ماند

رستار شتابان و بی توجهه  پ .دلشان توی صورت  پيدا بوددرد

سرنگ را انداخت تهوی سهطل و   . کردبه سه مرد کارش را می

م بهاز »: نگين سه مرد را بشکند گفتانگار بخواهد سکوت س

 «.که صبحانه تونو نخوردین

 .اشتها ندارم -

 .معروفی بلند شد از روی صندلی

  .خوریمآرم با هم میمی... دم من صبحانه آور  -
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هها  سهکوت لهب  . مهمه راهرو را جاگذاشتاما ه ،پرستار رفت

معروفهی سهکوت را   های کبود لب .هنوز ميل به ماندن داشت

 : دادامه ندا

. ..خواس تو رو ببينهه  مادرت می... رفته بودم آسایشگاه  -

... گفت دله  بهرات تنهگ شهده     می... حال  بهتر شده 

از گذشته فقط تهو رو بهه یهاد    گر چه هنوز ادکترش گفت 

متاسهفانه   ...اس گه کمتر تحت مراقبت ویهژه داره ولی دی

 .اجازه ندادن بيارم 

 .بينم بعداًمادرمو می -

معروفهی   .چين انداخته بود د اخم هنوز توی صورت سياوشر

 .اش را آویخت به کيوانه درماندهنگا

شهما ههم اگهه    . ..ارم رم صبحانه رو بيه می...  البته ،البته -

 .جان با من بيا زحمتی نيس کيوان

 ...از اول نباید قبول کرده بودم باهات بيام سيا »: ل گفتسوگ

  «...ذارهبکی میاش فيلمای آاین سينما همه

ی توبت خودت هرجا که خواسن. سوگلی این بار نوبت منه  -

 . در خدمتم

و چشههمك زده بههود بههه کيههوان   سههياوش خندیههده بههود

اخم سهرخ  برق ولی نگاه  خيره مانده بود به کيوان .خاموش
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سالن از چشمك سياوش گيرا  یسوگل که در کورسو یهالب

شهد  یای که دیهده نمه  انگار در تالش خواندن نوشته .تر بود

دست گذاشت روی شانه سياوش و خواند یا نخواند که . خو 

 .غریبتنهای  گذاشت با آن برق لب 

مانهد  معروفی دست گذاشت روی شانه کيوان که عقهب مهی  

های شك را در گوشه این چشمکيوان ایستاد و دید نم ا. مدام

 .شد مثل بغض پنهان  داشتنمی حتماًخسته که 

 ...  جان کيوانبگم  باید چيزیو بهت... نکردم دیروز  پيدات -

- .... 

دیروز صهبح آزمایشاشهو   ...ولی  دونم چطور باید بگمنمی -

  .گرفتم

همهه  . .. دیدم دکترشو یدیشب رفتن .دونممی... دونم می -

 .قاحا  آ چيو بهم گفت

تهر  سهنگين  پيرتر وهای مرد را که انگار این مدت که و دست

شد  ای گشادلحظه های نمدارمعروفیچشم .شده بود کنار زد

 .ين سریدیبه پااشك . ين انداختیو بعد نگاه  را پا

 ...  ؟چرا... من هنوز گيجم  -

 ...س بی فایدههم دیره و همه مراقبتا  -
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ی در وجهودش و مانهد   کهرد بغضه  رم و نگاه کرد به کيوان که 

بغض ورم کهرده کيهوان بها صهدا      .شد کيوانخفه می .همانجا

چند نفر رد شدند . دگوشه نيمکتی در خود مچاله ش. شکست

-انگار گریستن رسمی بود که باید رعایت مهی . و نگاه نکردند

 .شد اینجا

هميشه از من بهدش  . فهمم چرا این کارو کردهمن که نمی -

 ... خواستم من فقط می گرچه... حق هم داره . اومده

 :ه بودنشست کنار کيوان ولی با خودش حرف زد

 .م کاری بکنمتتونسکاش می -

کهه  سنگين  باز مانده بود روی شهانه کيهوان    های پيرِدست

مهن   :چندمين بار توی دله  داد زد برای کيوان . شکستمی

یهادش   .کسی صدای دل  را نشنيدباز هم اما . فقط اونو دارم

 . ال آدرس دل  را به کسی داده باشدد که تا حاهم نيام

تها بهه   . کاغذ چروک و نم برداشته بود. آدرس را دوباره خواند

. آمهد باید می ها نيامده بود و فکر کرد چرا اصالًحال این طرف

خانه اگر بهزرگ و قشهنگ باشهه آدمهاش از     »: مينا گفته بود

ز و د کهه همهراه  درا  سایه خودش را دی. افتنخوشگلی می

ها نگهاه  های جلوی خانهزیر چشمی به درخت. آمدباریك می

 «.شهبه این درختا حسودیم می: مينا گفته بود. کردمی

 چرا؟ -
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 .کنیشون میزیادی نگاو آخه دوسشون داری  -

گهرم شهد کهف    . گذاشت روی سطح سنگی دیهوار  دست  را

. آدرس تا اینجا آمهده بهود   .بودهمين کوچه باید می. دست 

گهن تهو   يه که میییه جوری مثل خونه ها»: گفته بودسياوش 

-زنی از روبرو می« .ساختن برای سوگل اصالً. ..بهشت هست 

. دادقيدی تکان میآمد و قالده سگ پشمالو و کوچ  را با بی

های  را نبهرد سهمت روسهری تها     رسيد دستبه کيوان که 

کشيده بهود عقهب   های شرابی رنگی را که از آن سرک جوانه

وقتی رد شد برق سبز نگاه  ههم همهراه عطهر تنهد     . اندبر

عطهر سهوگل رد شهد از    و  ...پيراهن سبزش لحظهاتی مانهد   

چيهزی  سهياوش  قبهل از آنکهه   . اش را لرزاندمقابل  و چانه

اش زد و سهينه تند تند نفس مهی حاال بود و  بلند شده ،بگوید

. عطر آشنا را دنبال کرد. در این تاریکی یکباره تنگ شده بود

اش پهر  راهرو ناتمام تمام که شد رسيدند به سالنی که خهالی 

بود از صدای مالیم آهنگی که کيوان هيچوقت نشنيده بود اما 

 .شهد شهد و نمهی  میی در جان تبدارش تکرار یورد دعامثل 

 از زیر ابهر سهفيد روسهری    موهای  شبِ ،سوگل که نشست

 . رتر شد انگاسينه کيوان تنگ. نيمکتروی سينه  پخ  شد

هميشهه آخهرش رو   ... آد از این فيلما من هم خوشم نمی -

 ... دن اول لو می
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افتاده بود  حاال، دانست این نيم رخمی ،نگاه که کرد به سوگل

سهردش  ... نوشيده بودش  ،های تشنهها و چشمروی مردمك

 ... کيوان یا که گرم بود 

... دیرمون ميشه ... کاش سيا رو هم کشونده بودی بيرون  -

فهميد خواد لجبازی کنه وگرنه خودش هم ميدونم که می

  .چه مزخرفی بود این فيلم

کبود خيسی که ی نه ولی به اندازه ،ها برق زده بودلب یسرخ

 .ا بودها گم و پيدالی پلك

خروجهی ههم   ... بریم پارک ... شيم تا سيا بياد معطل می -

  .بينيم سيا که بياد می... پيداس 

-را اما نمیفهميد چنمی. دها گذشتنا و آدمهاز هجوم ماشين

 ،پهارک خلهوت بهود    ...شود رد شود از هجوم فکر و احساس 

چمن سبز و بوی خالص . هاپاشيد روی چمنپيرمردی آ  می

 .دوید در جان گيج کيوان

معلوم نهيس  گفت می... سيا گفت انگار با مينا به هم زدی  -

 .چته

  .يمتما به هم شبيه نيس... نه  -

 ؟کنهمينا هم مث تو فکر می!... ؟هشبي -

 .دونمنمی -
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 .دونمولی من می -

د شد کيهوان و  بلن. هانور چراغ برق ریخته بود روی سنگفرش

ها خط انداخته بهود  هسایه روشن شاخ. روبروی سوگل ایستاد

 . جسم حاالروی این 

 !؟خب -

روی سنگفرش و نگاه  سوگل با نوک کف  ضر  گفته بود 

 .رفتها میبا ماشين

 .داره تدوستخيلی  -

خندید کيوان و قبل از اینکهه تمهام شهود ایهن خنهده      بلند 

سهياوش کهه    نفهميد این خنده از کجا آمد و چرا ... نشست 

 ... خيس اشك بود  اشرسيدگونه

اندازه . کشيداش را بو میسگ پشمالو کف  خاک گرفتهحاال 

را بهه دسهت داشهت    اش الدهقزن . دو کف دست بيشتر نبود

. ته رسيده بود و سر انگشهتان  سهوخت  سيگارش به . زهنو

 . اخت توی جوی آ  و به زن نگاه کرداند

برگشتم بهتون گفته باشم ... دن ها گير میاینجا به غریبه -

 .اینجا نایستيد

  .ممنون... گين درست می -



 65 

بعهد بهه    ،بعد به آسهمان . گاه سبز گير داد به سراپای کيوانن

پشمالو زمين را بهو کشهيد و   . يواندوباره به سراپای ک. زمين

پيهدا  هم اگر را  64ک پال. راه افتاد کيوان. دنبال زن راه رفت

توی همه  ،این شهر ،توی این کوچه. باز هم غریبه بود ،کردمی

حهق   .ها حق داشتند خيره نگاه  کننددنيا غریبه بود و آدم

 ،سوگل هم خيره نگاه  کرده بهود  . داشتند گير بدهند به او

. خيس اشك شده بهود اش وقتی گونه. خندیده بودبلند تی وق

دو  ، ازههای بلنهد  درخهت . کوچه به اندازه خيابانی وسيع بود

دری سهياه داشهت و    64کپهال . اش کرده بودسمت شاعرانه

یهادش  . ها باز بودپنجره بعضی اطاق. ی از مرمر سفيدیهادیوار

 .ش بهود و اینقدر سهرد اما چرا ا ،آمد کيوان که تابستان است

صدای زنگ را . اش فشردرا با سرانگشت یخ کرده تکمه آیفن

کسهی ولهی   . شنيد ،که در فضای ساکت خانه و کوچه پيچيد

نهيم سهاعت یهه لنگهه پها      »: بهود  سياوش گفته. جوابی نداد

و گفت معطهل کهه    کرداونوقت تازه سوگل در را باز . مادایست

اونوقهت از  . اصالً ه واهللگفتم ن ،کردمداشتم ضعف می. نشدی

  «.سوگلخنده ریسه رفت 

-ها تك تك روشن مهی چراغ برق. رفتهوا رو به تاریکی می

 وانگار از شب پي  روشن مانده بهود  های حياط المپ. شدند

تکمهه  . کيوان آنها را دید ،دادحاال که تاریکی آنها را جان می
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ی را شنيد که تا نزدیکی یصدای قدمها. آیفون را دوباره فشرد

 . و لی برگشت و دیگر شنيده نشد ،آمددر 

 ؟کيه -

 ...خيلی وقته ... کيوانم  -

  .آیفون خرابه... کيوان؟ خودم ميام  -

کيوان یقه . قی آمد و مدتی دوباره سکوت بود و انتظارصدای ت

. اش سهترد پيراهن  را مرتب کرد و عرق را از گلو و پيشهانی 

دیك شد ا نزصدای پ. دانست اما تن  بوی عرق دارد هنوزمی

در باز شد و سوگل و موهای ریختهه  . و انگار زمستان برگشت

تابيهد و انگهار از خهط    ینور حياط مه . اش پيدا شدروی شانه

بهه نگهاه    دپاشيصورت او بود که نور  خندان منحنیبازوها و 

 .ين انداختیسرش را پا .کيوان

 ؟ معطل شدی نه -

 .هنوزم که هستم -

 .بيا تو... بچه پررو  -

. ن فقهط لبخنهد زده بهود   کيوا... دیده بود سوگل و دوباره خن

باغچهه خشهکيده   . فقط اش را خشکانده بودرخندهسرما انگا

ها افتاده بود توی نور المپ... اش هم های دور چينگلدان. بود

 سهرگردان  ههای گشت به چشهم استخر و بازیگوشانه باز می
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اولين چيزی که دیدم استخرشون  » :سياوش گفته بود. کيوان

  «.سوگل گفت از روی نقشه سعدآباد ساختن. بود

  .؟ هوای خوبيهخوای بيرون بمونيممی -

  .مونمزیاد نمی... نه بریم تو  -

هها و  استخر و هوای خو  و چشم انداخت به جان ترس می

فضهای  . گذشهتند از پلکان کوتهاهی   .سوگلحصار بیلبخند 

 .ی عجيبیخنك بود و پر از تابلوها سالن

  .من برگردم با پيانو مشغول شیتونی تا می -

ی که کنار یی کرد به سمت پيانویبا دست نگاه کيوان را راهنما

 . محجوبانه نشسته بود ،ی بزرگیهامبل

سکوت  ،هجوم انبوهی از صدا. هاکيوان دست کشيد به شاسی

دوبهاره  . هها را فشهار داد  بعد یکی از شاسی. فضا را خراشيد

ذهن  . را انباشت گذشته ذهن و هر بار چيزی از . فشار داد

. و صدا حرکت کرد و بهه سهياوش رسهيد    رمثل قطاری پر س

ها بعد از کهار  سياوش روی نيمکت هميشگی پارکی که غرو 

دید کيوان اولين بار بود که می. نشسته بود ،نشستندبا هم می

 : سياوش گفت. کنارش نشست. خواندچيزی می

 ؟ تو اینها را بلدی -

  .چی هست حاال -
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  .خيلی در هم بر همه. آموزش پيانو -

 ميخوای اینطوری یاد بگيری؟  -

 مگه اینطوری چشه؟  -

سياوش نگهاه  را  . یده بود و بعد سيگاری گيراندکيوان خند

 : کيوان گفت. از کتا  گرفته بود حاال

یعنی این کتا  رو داشته باشيو پيانو . باید عملی کار کنی -

 نو؟ حاال واسه چی پيا. هم کنار دستت باشه

یعنی همه . آخه سوگل پيانو که ميزنه خيلی زیباتر ميشه -

های روی دیوار بها مهن حهرف    حتی قا . چی زیبا ميشه

  .ميزنن انگار

  !پس بگو -

 . دوس دارم من هم بلد باشم. خب -

  .بد جوری افتادی تو دام این دختره سياوش -

حاال بلدی یا نه؟ ميتونی یادم بدی؟ یا ميخوای همينطوری  -

 ی تا آخر؟ بهم بخند

 

صهدای  . دست که زد بهه تارهها  . سه تاری از دیوار آویزان بود

فراموش شهده   هامدت. ود سه تارگرد گرفته ب. مالیمی پيچيد
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... زد اش سهه تهار مهی   همهه  هها ولا»  :سياوش گفته بود. بود

 «.م منتخواسخودشو می... رفت ام سر میحوصله

 ... آدم ده بهای میحال دیگه موسيقیتوی تاریکی  -

سوگل سينی شهربت را   و نشستکيوان . تاریك نبود هوا زیاد

پشت سوگل تابلوی مردی بهود بها گهوش    . روی ميز گذاشت

  .بریده

 . ا به جان  ریختخنک. شربت را یکباره سرکشيد

 هها لهب  ميان کرد سوگل و پي  از آنکه ببرد روشنسيگاری 

 : گفت

خودشو حهبس   نمو گرفتهبااز وقتی با. مادرم طبقه باالس -

... بهرات   سيا گفته حتماً ...کرده تو اطاق و سياه پوشيده 

  .گفتهمه چيو برات می

دود سفيد سيگار فاصله شهد بهين نگهاه    و دور شد صدا 

 . سرخهای نازک کيوان و لبخسته 

  .خوابشو دیده انگار... کنن گه پدرمو اعدام میمی -

  ؟کنناش میکی محاکمه -

... دادگهاه   نشهو فرسهتاد  پرونهده  این همه وقتتازه بعد  -

چن هفتهه   .ش اضافه شدهقاچاق تریاکم به پرونده ظاهراً
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 شبابام ولی از دود سهيگارم بهد   ...شه دیگه محاکمه می

 .اومدمی

کاویهد   کنجکاونگاهی با  ،و دود سيگار را که پاشيد توی فضا

کيوان کاوید نگاه سوگل را که چيزی در آن  .تا که گم شد دود

 .ده بود انگاردود ش

  .کننا خودشونو درگير دود نمیهيچوقت قاچاقچي -

. های سوگل گشاد شهده بهود  چشم. چه کسی این حرف را زد

از چه کسی این  .ولی زده بود ،زد کيواننباید این حرف را می

 .یادش نيامد. حرف را شنيده بود

  .منظوری نداشتم... خوام معذرت می -

 .ش کردسوگل سيگارش را توی سينی خامو

-رو مهی خوبه که توی دلتو زود  ...چرا حرفتو بزن ... چرا  -

 .کنی

 . ا ينپ کيوان سر انداخت

هرای  حررف  گذارد رو کنم آن را،دلم چنگ زده و نمی یدستی رو) 

پرس کااسرت مررد و     ،کنم دلرم را اگر زود رو می !درونش را سوگ 

ب  جای  ی دلم را و پر باشد هر جا اسم منمردمانی ک  بخوانند قص 

کااست شاعری ک  شعر کند دلم را . مانونی ک  میخواندند ب  شعر

مانرون شردنم را چررا    . و رسوای جهان کند مرا ب  عشق و عاشرقی 

وش کنم دلم را سوگ   سریا اگر من زود رو می ،داند هنوزکسی نمی
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دلم را مثر  سریگاری دود   . داند انگار و نخواهد دانست دیگرهم نمی

شود در هوایی ک  هنوز کنند ک  محو شود و نمییکنند و فوت ممی

ام داشت داند اما کسی ک  دوستش میداند و نمیحرمت عشق را می

داند ک  مشت مشرت خراهره دارد از مرن و    سیاوش هم نمی. و دارم

-ی من در خاهراتش گنگ اسرت و بری  حناره چرا ام ک هنوز مانده

 . (صدا

. وی پا انداخت و حرف زداند و پا رسوگل دوباره سيگاری گير

از طلبکارها  که  .هيچوقت نبودخو  بود و از پدرش گفت که 

بود و  عاشقاز مادرش که  .شدندکشيدند وخسته نمیداد می

کردند ها که نگاه  میاز همسایه .به جنون نزدیك شده بود

از همه ترسد که تنهاست و می ... از خودش. زدندو حرف نمی

شهود بها مهادری     دنياخانه را بگيرند و آواره  کهو از این... چيز

کيوان سرش را باال برده بهود و  . نگفت اما  از سياوش. مجنون

-صدای  مهی  مثلهای  هم کرد به سوگل که دستنگاه می

تهاری بهود کهه نواختهه      سيم انگار خودش یکی از سه .لرزید

 خواهد شد و خواهد لرزید صدا و جسم نازک  

 .م ناراحتت کنمتخواسنمی. خواممعذرت می -

با صدای  .لرز صدای  با کيوان اما ماند. سوگل بلند شد و رفت

نوشهيدنی  گل بها  سو. سرش را بلند کرد به هم خوردن ليوان

 : دیده بود کيوان و سياوش گفته بود قبالً. برگشته بود



 72 

 ولی  .انقد خندید سوگل .تند بود و گلوم سوخت. برام ریخت»

-گفت بچهه  و جيغ کشيد. باال آوردم  را هم همون نصفه ليوان

  «.ای هنوز

کهف تمهام   . خندیهد و نمیها را لب پر کرده بود سوگل ليوان

های  بسته بود و باز که چشم. نشده بود که یکی را سر کشيد

تند بود یا که دله  گرفتهه   . شان را کيوان دیدنم اشك ،شد

 اشهت و بهوی  ليهوان را برد . ولی دل  گرفته بهود  ؟ کيوانبود

شهنيده  . دانست که تلخ اسهت می. تندی دماغ  را چين داد

ليوان نيمه را امها  . و به سرفه افتاد گلوی  سوخت. ییبود جا

 . توی دست نگه داشت

 .کنهآرومم می   -

 .ناراحتت کردمخوام معذرت می -

 .فراموش  کن -

یهادش نيامهد    .سوزداش میکيوان حس کرد گلو و تمام معده

تن  سهنگين و سهرش    .خورده بودآخرین باری را که چيزی 

. شد راحت فراموش کهرد حاال می و شنيده بود. شدسبك می

اره های سوگل را دید کهه دوبه  دست. در نرمای مبل فرو رفت

هها را  پلهك  .بی بودچه آدست   هایرگ.  کردليوان را پر می

راه بها ایهن   که در جان  دویده بود هم ی خنکاییتلخبست تا 

که باز کرد هردو ليوان خهالی   چشم. ندآبی عجيب مزه مزه ک
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در سينه مبل و به سهقف زل زده  سوگل هم فرو رفته بود . بود

اما در  نگاه و  ،نشستشد و میاش نرم نرم بلند میسينه. بود

هها را بسهت و   چشهم . ذهن کيوان نشست و بلند نشد دیگهر 

ههای  رگچشم که باز کرد سوگل نبود اما . تکان دادسرش را 

بطری هم بود  .به دیواره ذهن  چسبيده بودت الغر آبی و دس

روی بطهری   مهتن امها   ،ها را تنگ کهرد چشم. و پاکت سيگار

باز هم تلهخ  . ليوان را تا نيمه پر کرد و سر کشيد. خوانده نشد

دسهت بهرد و    از کجا شنيده بهود؟  .به سرفه افتاد و تند بود و

ه سهوگل که  . دادسيگار سوگل عطر گل می. سيگاری برداشت

 سردش نبود و سبك بود. دود را بيرون داد و خندید ،نشست

اش بختهك درد از روی سهينه  . و عطر گل پيچيده بود در فضا

های سهوگل  سه تار از فراموشی به دست. شد نرم نرمبخار می

سه تار امها بهه    ،از رفتن کيوان خم شد تا بگوید. باز آمده بود

یادش نماند آنچه  .های سوگل بسته بودصدا آمده بود و چشم

سه تهار  . به آغوش نرم مبل برگشتو خواست بگوید را که می

ها را تا قفل کرد انگشت. لرزیدها همرقص میلرزید و سينهمی

هها  صدای سه تار و لرزش سهينه . ها را بستکه نلرزد و چشم

-بعضی وقتا وقتی سه تار مهی  » :سياوش گفته بود. شد تکرار

ترسم که تهو  می... شه ه جوری میی. انگار خودش نيس ÷،زنه

کس دیگری با سوگل . نگاه کرد «...ای باشه خيال  مرد دیگه

لرزیهد و  ها میسينه. فقطسياوش بود  نبود و در خيال  حتماً
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حجهم شهب   . هها را کيهوان و چشهم بسهت    قفل کرد انگشت

کيهوان  . تصویرهای زیادی آمدند و رفتند. در اوتر شد سنگين

بعد تصویرها در هم فهرو  . دیده بود اما قبالً. دهيچ کدام را ندی

 ....رفتند و 

دستی الغر که دست سياوش را گرفتهه بهود و بعهد همهان     ) 

سياوش بود کهه لبخنهد   . زددست که هوای خالی را چنگ می

خندید و گفت هزار بار و میفقط می. گفت هزار بارزد و میمی

کند و هر لحظه  صليب پيدادور شد تا هزار  .حاالکيوان دوید 

. شود کشتاما لحظه و زمان را نمی. را هزار بار به صليب کشد

: زد و یکباره ایستاد و گفهت حاال سياوش بود که با او قدم می

یکي  همهين کهه مهرا بهه     . ایتو کارهای زیادی برایم کرده»

خواست کهه   ،هاوقتی گفت نامه ،هانامه. سوگل نزدیك کردی

که یکباره تن سياوش بوی سهوگل   کيوان را در آغوش بگيرد

 (داد و نزدیکتر شد این بو 

سوگل باالی سهرش   ،ها را که باز کردچشم. چيزی تکان  داد

 سهرخ  های ماهیلب. شدباز و بسته می سرخ های بود و لب

 87... شمردشان شد و کيوان تنگ چه قشنگ باز و بسته می

...   ماهی نبود دهان.... گونه کيوان سوخت ... کسی داد زد .بار

مال مهن نيسهت   . ..دهان ماهی مال او نبود ...  کيوان گریست

. داد دوباره چيزی تکهان  . هيچ چيز مال من نيست. دانم می

هها  واژه. بهاز و بسهته مهی شهد     قشنگ سرخ ودهانی ترد و 
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-فریاد مهی . آمدصدای سه تار میگسستند و همچوحبا  می

-ی نمییو هيچ صدا ای سه تار در هم پيچيدصد. کسیکشيد 

خواست از گودی مبل بيرون . نگپر از حبا  شده بود تُ. آمد

مکيهدش در  مبل اما می. هالب سرخیبياید و دست بکشد به 

پاههای   . خود انگار و انگار که دستی سنگين روی سرش بود

های  اما پي  از آنکه دست. را جفت کرد و به زمين فشار داد

دسهت انداختهه    کسی ،برسد ی کوچك ماهیهالب سرخیبه 

ی یحجم تاریك شب از جها . بود دور تن  و بلندش کرده بود

-دستی چانه. کشيدکسی او را می. های  ریختدور به چشم

عق زد و سهوزش  . اش را لمس کرد و چيزی به گلوی  ریخت

ی تنهد را  یو بهو  دوباره عهق زد . را از معده تا دهان حس کرد

 .ریختی سرش میرا که رو ماییحس کرد  و بعد سر

ههای  چکهه  حاال. بر می چيد های  دامنشب کم کم از چشم 

چسباند و سهوگل را  های  را به هم میدید که پلكآ  را می

و نایستاده بهود  که هراسيده و کالفه باالی سرش ایستاده بود 

. کنار وان ولو شهده بهود کيهوان   پس . کرد مدامو صدای  می

 . لباس  خيس بود و سرش سنگين

  .کردمنباید زیاده روی می ...خوام معذرت می -

ای به حوله. آمد از این بو و از خودشبدش می. دوباره عق زد

و رو ه سنگينی بلند شهد  ب. دست  داد سوگل و بيرون رفت
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 کبهودو  تر از قبل بود و صورت به آینه ایستاد رنگ  پریده

 . الغرتر

آمهد از  بهدش مهی  . آ  زد به صورت و دستی به موها کشهيد 

-کاش می ؛سرش را گرفت زیر آ . و این صورت کبود خودش

  .شدنمی. شستشد تصویرهای ذهن  را هم می

صدای سه تار را پي  از سوگل به خاطر  ،به سالن که برگشت

ها و ميهز تها کهه ببينهد     نگاه  را تند دواند روی مبل. آورد

نمانده بهود و نفسه  را   . چيزی از وجود نجس  نمانده باشد

 . يرون دادب

  .کردموی مینباید زیاده ر. خواممعذرت می -

کرده بهود  عرق . سه تار را کنار گذاشت و صاف نشستسوگل 

به کيوان نگهاه کهرد و حهس کهرد     . و سينه تبدارش پيدا بود

آهنهگ   ،سهکوت . زند  انگارشود و یخ میکيوان که ذو  می

ههای  گهر گرفتهه    واخته شده بود و شقيقهسنگينی بود که ن

  .بود

 بهتر شدی؟ -

- .... 

 ...  حرفی داشتی حتماً... بشين  -

- ... 
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سهياوش   حتمهاً ... از عشق و این مزخرفات نگو  فقط لطفاً -

  .ییگفته بيا

اما یادش نيامد چهرا هنهوز    ...تازه آمدن  را بياد آورد کيوان 

رد پهای  . های  را فشار دادنشست و شقيقه .چيزی نگفته بود

 .بودشب هنوز توی نگاه  مانده 

 ...دونی می... آره یعنی ... نه  -

که دس و  شه؟چی رو؟ که سياوش از دوریم داره تلف می -

... کشه؟ بهه درک  ره؟ که مدام سيگار میدل  به کار نمی

 ... مگه من حالم بهتره 

سهياوش  ... این دفعه فرق داره ... ذاری حرف بزنم من نمی -

 خودکشی کرده 

- ...!! 

فکر کهرد سهوگل ههم    . در خود و مچاله شداش سوخت معده

 . از درد مچاله شده حتماً

دکترا اميدی ... ولی ... االن بيمارستانه یعنی . ..االن خوبه  -

  .ندارن

انگار بخواهد ترکيهدن  را   ،های سرش را گرفت توی دست

. بهود  دیهده  ولی ترکيدن بغض  را سوگل حتماً ،کسی نبيند

انگشهت  . شته بودهای  جا گذاهای  را با عق زدنکاش گریه
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صهدای  . نواخته بهود تارهای دل  را آمده بود و دراز شب اما 

نگاه کرد . زد روی صورت مات سکوتآمد و چنگ میدرد می

 .خواست ترکيدن بغض  را کسی ببيندنمی که حتماً به سوگل

دسهت  و  های گشاد و دهان باز خيره بود بهه او با چشم سوگل

. نشست تند تنهد شد و میگذاشته بود روی سينه که بلند می

بلنهد  . و بعد تمام تن  لرزید و ناگهان بلند شد و دویهد  لب 

 شدگشوده  دری. اش کردبدرقهو نگاه   شد همراه او کيوان

آمهد   مانستای دردناک میو بعد صدای هق هقی که به سرفه

نشست کيهوان و سهرش را تهوی    . و روی درد کيوان نشست

صدای هق هق و . سنگين بودداغ بود سرش و . ها گرفتدست

 کهرد مهی  شترتر و سنگينشد در آن و داغسه تار تکرار می

اتهاق کهه   پاکت سيگار را برداشت و رفهت بهه سهمت     .مدام

. ای بزرگ چشم پنجره را بسته بودپرده. بودگشاده  آغوش 

 :سياوش گفته بود

. ميون یه دریاچهه ن دو تا مرغابي. بزرگ دارهاتاق  یه پرده »

گفهت   ،سوگل کلی خندیهد . یکی سوگل ،کی سياوشیگفتم 

 «.ایها با مزهمث بچه

 داخهل کنهار زد و   با دست و ذهن کيوان سياوش و سوگل را 

فکر کرد در امان المپ را روشن کرد و . گرم بود و تاریك. شد

ولهی   ،ی آبهی بود در بالش رفته وصدای هق هق فر. است حاال
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تا در امان  نشست لبه تخت. خوردهنوز قلب کيوان شخم می

 از چه؟. بماند باز

قهول  . سوگلخوام بيای با من می... دونه سيا خودش نمی -

 . دادم به 

ری کيهوان سهيگا  . خيره شد به پرده بهزرگ سوگل نشست و 

تا کهه حضهورش را   های سوگل گيراند و گذاشت الی انگشت

بلند شد کيوان . های آبی سوگلکرده بود رگ تب. یادآور شود

خهودش  ... و سوگل را از چشم پنجهره و سهوگل و   و سياوش 

شهب  . ها پر کشيدند انگهار دریاچه مو  زد و مرغابی. کنار زد

 .بی بو، بی رنگ بود و باغچه

. رفهتم طهرف   . سرشو کوبيد به باجه تلفهن  تو که رفتی -

گفت . د حال  خو  نبود و به همه فح  دا. پسم زد ولی

. بعد ههم رفهت  . نهخواد دیگه منو ببياز من متنفره و نمی

 . فکر کردم تنها باشه بهتره. نذاشت همراش برم

های آشنا که تکيه داده بودند به ههم در  دست کشيد به کتا 

  .ای بزرگقفسه

کم کم نگران  شدم و سراغشو همه . ولی دیگه برنگشت -

فقط یه سر رفته بهود  . کسی ازش خبر نداشت. جا گرفتم

 ... و فح  داده بود  اش گریه کرده بودپي  مادرش و همه

 . که از قفسه برداشته بودرا  ((جان شيفته))کتا  ورق زد 
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اومهد  شلوغ بود و صهداش نمهی  . پریروز زنگ زد شرکت -

گفت دوست خهوبی  کرد و میمدام عذر خواهی می. خو 

از خودشم چيهزی نگفهت   . از تو هيچی نگفت. بودم براش

تها   کردمپيداش ن. ای نداشتام فایدهدلشوره .وقطع کرد

  .ها زنگ زدند که خودکشی کردهکه شب  همسایه

را گذاشت و تکيه داد سنگينی سهرش را بهه    ((جان شيفته))

  .هاآشنای کتا  ی شانه

یهه گهدا   ... های خونه شهون  رفته تو خرابه.. .خورده  سم -

  .پيداش کرده

زد به سيگار پك مینگاه  کرد که . سوگل چيزی نگفته بود

 . نگار از اینکه گم شود در دودد ابرو لذت می

 !گن دیر شده سوگلدکترا می -

فهميهد  کيوان نمیهای سوگل و کبود چشم یمات بود شيشه

سهيگاری   .ههای سهياه  چه بود که دود شده بود در این چشم

  .دوددر گيراند و گم شد 

  .تونمنمی -

- ... 

 . تونم بيامنمی ...از من نخواه کيوان  -

 .ولی تو باید بيای -
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  .وس  نداشتمدقت هيچو -

 ؟... -

داغ . گفتن میچقدر دوست  داشت که تب کرده بود و هذیا

  .ش گرفت کيواندهای  و دربود دست

 روغ ایهن دبلکهه  . نه فقط اونهو ... خوام فراموش کنم  می -

... خاطر سهياوش  ه کنم بگریه نمیمن ... آره کيوان . ومدت

تهو   فهممم ندارم و نمیه که جرأت مردن هخاطر خودمه ب

...  م اینجوری شهتخواسنمی ...گی موندم چی کار داین زن

نه حهاال کهه   ... سوزه دلم برا سياوش می ... کردمفکر نمی

 رکه منو دوس داشت و فکه ... هميشه ... خودکشی کرده 

 .ولی نداشتم... می کرد دوس  دارم 

کيهوان زل  . از پس دودی که کم کم نبود کيوان به زل زده بود

 ...دل  خواست که اینجا نبهود و بهود    .ه فضای هيچزده بود ب

-دانست و نمهی های جهان را میخواست تمام لهجهدل  می

که حهاال   هاکتا تکيه داد به  .سوگل غریبه شده بود. دانست

های سهوگل امها بهه    چشم .فهميدزبان هيچکدام را نمی حتماً

نجها  کيهوان ای . دانستها زبان میاندازه تمام سطور این کتا 

تنهد تنهد    ،کهرد هر وقت غریبه بودن را حس مهی  .غریبه بود

انگار دارویی بود یا حرفی کهه  . زدخاطرات ذهن  را ورق می

 :حاال ورق زد و پيدا کرد انگار. دادتسکين  می
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زیادی خوش بينهی  . کنیکنم داری زیاده روی میفکر می -

  .سياوش

  .حرفام عين حقيقته. منظورت چيه کيوان -

 گفتم؟ . وغ ميگینگفتم در -

 ... ولی . نه -

دختهری کهه تهو ازش حهرف ميزنهی از اون      . ببين سهيا  -

خهودت ميگهی چهه    . تحصيل کرده اسهت . پولدارهاست

  .هایی ميزنه و از چی حرف ميزنهحرف

 خب؟ -

کنی با عقل جور نمياد که عاشق فکر نمی. خب نداره سيا -

تو شده باشه؟ اینو واسه این ميگم کهه حواسهت باشهه و    

  .به سرخورده نشییکمرت

 چی کيوان؟  سرخورده بشم واسه -

از اون یهك بتهی بهرای خهودت     گم شاید تهو  می. هيچی -

کنن طرف ههم  فکر می. ها پي  ميادبرای خيلی. ساختی

خورن و شکست روحی می ولی نيست و بعداً ،عاشقشونه

  .افسردگی

ولی حاال مطمئنم منو  ،شاید اول شك داشتم. هاچه حرف -

  .دوست داره
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 ؟ چطوری مطمئن شدی سيا -

 . نخند کيوان. خصوصيه دیگه. خب -

خهودت  . رفتهی  پس خيلی پي . چه جالب. که خصوصيه -

  .خندیهم که می

  .اگه بدونی کيوان. وای -

  ؟چيو -

 . نخند. مگه نگفتم خصوصيه. نپرس دیگه -

-چطور می. های سوگل راخواست بشنود حرفکيوان می

انهد و در پایهان   مشود که دوست داشتن اینهمه مبهم می

اترین چيز جهان کهه عشهق   ب؟ چرا زیشود عشقهيچ می

دانسهت  نمی. رحم باشد آخرتواند اینطور بیاست هم می

 . کرد که سوگل بگوید جواب  را شایدکيوان و نگاه می

زنهدگی  ... ای از زندگيمو خط خطی کهردم  با سياوش تکه -

-نمی. دیدا رو هيچوقت سيا نمیهولی این خط... اونو هم 

خيلهی وقتهه دیگهه دوسه       !آره کيوان ...خواس ببينه 

خوام دروغهو بهي  از   نمی دیدی ولیتو هم نمی ،نداشتم

... ها بود مثل من نسياوش ت... نيام بهتره ... این ادامه بدم 

سهوزه بهرای   دلم مهی ... ولی تنهایيمون از یه جنس نبود 

 ...ت آد از خودم و از این زندگی نکببدم می... سياوش 
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خودکشی یعنی خهال  شهدن از نکبهت    »: سياوش گفته بود

 «... دوستم داره کيوان و»: سياوش گفته بود  «.زندگی

از . د بود و تصویر و صهدا و پر از دو رفت کيوانسرش گيج می

سيگار نيمهه را گرفهت سهوگل و     ،اشماندههای خشك دست

 : بودسياوش گفته . دا ماندکيوان ميان دود و تصویر و ص. رفت

مهن نباشهم   خواد کنه انگار میها کارهایی میبعضی وقت -

-ولی وقتی مهی  کنم،یعنی خودم اینطور فکر می. کنارش

 ؟ عجيب نيست کيوان. زارهخوام برم از پيش  نمی

نفهميهد  . خواندردی بود انگار که میگيله م. ی بلند شدیصدا

 ه جهنس به . ییچه بود از جهنس درد بهود و تنهها    اما هر ،چه

ههيچکس   ؟یها او ... سياوش یها سهوگل  ؟ ی چه کسی امایهاتن

های جههان را  کاش تمام لهجه. دانستی او را نمییجنس تنها

و سهه   تابلوی مرد گوش بریده. روی تخت نشست. فهميدمی

 .های سهوگل ههم آمهد   چشم. تار و باغچه چسبيد به ذهن 

. و کيوان لهب گزیهد و سهر تکهان داد     های  خيس بودچشم

کلمهات  . خهورد آمد و به دیوار ذهن  میمرد می صدای گيله

-لرزیهد مهی  سوگل توی ذهن  می. دور شده بود و بی معنی

دوباره تکهان  . کيوان سرش را تکان داد. نشستو میرقصيد 

ی کهه  یدست  را بلند کرد و کوبيد به جها . داد و باز تکان داد

 روی ميز بود و گلهدانی  (( بانو و سگ ملوس )) .ميز بود حتماً
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نبهود و  بهود و   وگلسه  .لوله شده بود ییامقواه ،های که گل

  .خواندگيله مرد سست و غمگين می

لرزیهد و  بطری می. ليوان به لب بود  چسباندهسوگل بطری را 

از بهين  . کف روی ليوان بلند شد و نشست. هم و ليوان دست

کيهوان  . پيدا بود ی از سپيدی گردنها انبوه موهای سياه رگه

 ؟کاذ ... صبح صادق یا : فکر کرد

 هاشبتو ترسم موهاش اونقدر سيان که می»: سياوش گفته بود

 «.کنم بازون نتونم پيداش صبححل بشن و 

 :کيوان حرف آخر را زد

  .منتظرتمصبح فردا  -

  .فکرشم نکن -

 .  ی دوطبقه. بيمارستان بوعلی -

- .... 

  .شب به خير -

 ریهده زیهر  مرد گوش ب. تابلوی ون گوک را دوباره دید زد

کهه از پریهز    ه بهود دیدنتلفن را . شدخاک دفن می گردو 

و اینجا فکر کرد همه چيز فراموش شده . کشيده شده بود

  . فراموش شده اینجا سياوش الًمث ... دوباره فکر کرد

 . خيلی تنهام... به من سر بزن  -
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های  را به سهمت  دراز کهرده   دستگفته بود و حاال  سوگل

گيله مرد یهك  . طلبيدی کسی که کمك میهامثل دست ،بود

چه سرد . ها را گرفت کيوان و گر گرفتدست. خواندنفس می

گفهت کهه از سهوگل چيهزی     ها و این سرما میبود این دست

د کهه خهوا  سهه تهار را     ها همانی نبواین دست. کاسته بود

 . کرد کمی پي میآشفته 

نگهاه   .تب صورت  را شسهت  ،آمد و دست نسيم به کوچه باز

. تابيهد ها در امتداد ههم روی راه رفتهن  مهی   کرد چراغ برق

 .خواندمیاز آیفن صدای تقی آمد و گيله مردی دور و غریب 

 !کيوان -

  .در را بست

  .کنم به سيا نگو منو دیدیخواه  می -

سکوت لهم داده  . خواندصدای تقی آمد و گيله مرد دیگر نمی

ان همچهو حجمهی در   راه افتاد کيو. بود در کوچه وسيع پاک

بوی آت  و دود ی که یصدا. ی سکوت را آشفتیصدا. سکوت

ی یهها انگارلکهه دورترهها  آسمان . دوربه خاطر کيوان باز آرا 

وقتهی  . گل آبی بهود های دست سورگ. آبی بود صورتی یا که

صدای بوقی خهط انهداخت   . وقتی یخ کرده بود .زدسه تار می

اشين بيهرون آمهده   عينکی بزرگ از م. های ذهن روی رنگ
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درس را کهه  عقب نشسهت و آ . بود و شاید چيزی پرسيده بود

 .تکيه داد به صندلی ،داد

  .نامردا بازم زدن -

  ؟ی کسی خوردهبه خونه -

  .ولی نامردا ميزنن. دونمنمی -

چه خو  بود . کشيداش تير میدهان  گس و تلخ بود و معده 

ا هم از ذههن  شد این همه تصویر و رنگ و دود و صدا راگر می

های سنگين  کنارش بود و دست. شدزد و سبك میعق می

ها تند تنهد  ها و آدمها و درختچراغ برق. کردشانحس نمی

ه کهار  بهه چه  . فشردهم ها را به پلك. شدند از نگاه رد می

خوش بهه حهال   »: ه بودمينا گفت. آمده بود آن همه نگاه کردن

تا ادای کهورا رو درآرن  زنن ها عينك دودی میبعضی.. . کورا

بهه چهه کهار    . بود کيوانچرا هيچوقت عينك دودی نزده  «...

 .دنيا پر از نامرد بود .نهمه خو  نگاه کردنآآمده بود 

 ؟شين آقااینجا پياده می -

کيوان نگاهی انهداخت  . کردعينکی بزرگ نگاه  میدر آینه 

 ،شهد  به اطراف و اسکناس را که داد از سرعت ماشين کاسته

 .شد از کنارشيز رد نمیقدر که دیگر جز آدمها هيچ چآن

 ...؟ البته قابلی نداشت ولی ماهم همين آقا -
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چند قهدم کهه   . س دیگری گرفت طرف مرد و پياده شداسکنا

 . دیگر نبود تاکسی ولی  ،اشدرفت یادش نيامد در را بسته ب

 م مث  همین تاکسی ک  رفت  است و از مسافرها پر و خالیازندگی) 

خالی مانده است و دیگر چیزی نمانده کر  بخرواهم بر  آن     ،شودمی

-دانم ب  کاا میسیاوش بود و من ک  مسافر بودیم و نمی. فکر کنم

و  سروگ  حررف زد  . یککاره گم شدیم با یرک حررف انگرار    رفتیم ک 

گفت ک  دوست نداشت  هیچوقت سریاوش را و ترار زد و برا هرر برار      

حاال سریاوش هرم   . ی هدفی و تهی شدنلرزیدم از این بلرزش تارها 

تاری ک   مانم و صدای س ماند آناا و من میرود در نیستی و میمی

برای من موسریقی و آواز  هیچ چیزی . عذاب است و نیست موسیقی

  چ  نداشت  و من چ  باید بگویم االن دوستسیاوش را . نیست دیگر

هری و انگرار   باید بگویم ب  سیاوشی کر  برا هرم مسرافر برودیم در را     

  پیانو صدای چ  سیاوش باز مانده مگر. ای بود و نیست دیگرمسابق 

فهمم کر  سروگ    حاال می .د ک  اینهم  خاهره ریخت ب  ذهنمدامی

دانرد و عاشرق آن   پیانو را برای خاهراتی میزند ک  فقط خودش مری 

کراش  . رود در نیستی مدامن  عاشق سیاوشی ک  می ،خاهرات مانده

توانستم این را بگویم و گفت سیاوش هم خاهره ایست و میالاق  می

گفتی و تعریف نگویم ک  رفتم و هیچ نمانده بود از سوگلی ک  تو می

 . (کردی برایممی

*    *    * 

چند قدم رفت سمت  .سوختها میکف پای  مثل پشت پلك

بوی نها تهوی سهرش    . کيوان اما برگشت و عق زد ،کوپه آجر
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از  یدسهتمال . تکان داد که حالم خو  استست  را د .پيچيد

 .جيب بيرون کشيد

 . کنمصدات می. همين جا باش. ییخواد بياتو نمی -

های معروفی بود و نفس نفس زنهان  چند قالب آجر توی دست

ه خاکستری مهردم نگهاه    تود .رفت سمت توده خاکستری

مينا ولی هنهوز   .سر برگرداندند ،شان که کردنگاه. کرده بودند

اما کاش بغض چسبيده به گلوی  . باز عق زد. کرداه  مینگ

دانسهت از  شد عق زد و هم آن همه فریاد کهه نمهی  را هم می

 . اشبود به حنجرهکدام سمت دنيا آمده بود و چسبيده 

پرس چررا   .   را بیاورم بکینری کر  دوسرتت دارد   خواستم سوگمی)  

ذ برود کر    ت لذیر مردن اینقردر برایر  . نماندی و صکر نکردی سیاوش

گ  را شرنیدی و    شاید هم صدای س  ترار سرو  پیش از آمدنم رفتی

. هرایش را نشرنیده باشری سریاوش    کاش حرف. آیدفهمیدی ک  نمی

ی درد تو مگر عق ادام . کشم سیادرد تو را من دارم می یحاال ادام 

 (  هیچوقت نگفت  بودی ب  من زدن بود فقط

. کرد این بهار گریه می .ينیها تکان خورد و سرش رفت پاشانه

کهرد  چرا باید گریهه مهی   اصالً. کسی نبود دیگر که گریه کند

و گریهه  کهرد  مينا نگاه  می؟ کرد کيوانچرا گریه می. کسی

دسهت بهرد بهه    . کشيدندها را سوزن میپشت پلك. کردنمی

بهوی  . هاها را کشيد به چشمدست کف. جيب  دستمالی نبود

. خاکسهتری ی داد تهوده ک میبوی خا. هاداد دستخاک می
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چنهد بهار   . چند آجر برداشهت . داد کوپه آجرهابوی خاک می

 ؟ برداشته بود

آجهر ههم   . باشی بهتهره اینجا . حالت خو  نيست کيوان -

 .خواننددارن سوره می. الزم نيستدیگه 

ای ؟ نور رنگ پریدهچند وقت بود که نشنيده بود. نشنيده بود

 .دادنا که باد تکان  میافتاده بود روی چادر سياه مي

 .کنندارن نگاهمون می... برگرد پي  جمعيت  -

سرش را  .های  لرزیده بودنگاه  کرده بود مينا و چانه و لب

نهور بهه   . ادر تکان خورده بود و رفته بودچ ،که انداخت کيوان

مثل ههم   ،فقطچند نفر بودند . جمعيتی نبود. صورت  پاشيد

 سهفيد بهود  . شدند از دوری میبا هم که بودند خاکستر. سياه

رد شهد از  . پيداتر بود کيوان و توی آن توده خاکستری حتماً

و ههای پالسهيده   کنار قبرهای هم اندازه و هم شهکل و گهل  

-انگار حرفکيوان فکر کرد  .های خالیشان و بطرینپالسيده

ههای زیهر   و قلهب پاشند کنند و مینه را گال  میای عاشقها

 .زمين زیر پای  بود و نبهود  .ها راحرف سنگ نوشيده بود آن

. کرد حتماًاگر بود گریه میسياوش  مادر .کسیکرد گریه نمی

؟ ها نبایهد گریهه کننهد   دیوانهمگر . باشد چرا نگذاشته بودند

 .ههای  لرزیهده بهود   ها و لبفقط چانه. نکرده بود مينا گریه
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-ه میلرزید و دوباره گریتمام تن  می. لرزیدپاهای کيوان می

 .کرد

  .سرجات بشين... بشين پسرم  -

بهود  شهده  اش پيهر  های  به اندازه ری  اصالح نشهده دست

سياوش هم زیر این . دیدنشست کيوان و چيزی نمی .معروفی

که کسی گریهه   دید حتماًنمی. دید حتماًيزی نمیهمه خاک چ

کهرد و پشهت   که کيوان گریهه مهی   دید حتماًنمی. نکرده بود

 .سوختهای  میپلك

 . ایست قلبی کرده -

تونهه ایسهتاده   قلب سياوش نمهی ... کنين اشتباه می. نه -

  .باشه

  .تشخيص ما اینه چرا پسرجان -

  .تانگور پدر همه -

گور پدر معروفی که . کردندها که نگاه  میمگور پدر همه آد

گور پهدر ایهن    .چرخاندپير شده بود و تسبيح  را مدام می

 .خواندو انگار ورد و جادو می پيرمرد که صدای  خ  داشت

. دیدش سياوشمی ،سوگل اگر بود... سوگل ... گور پدر مينا و 

و شهنيد سهياوش   مهی  ،صدای سه تارکرد سکوت هم اگر می

 .ایستادقلب  نمی
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-خواندند و معروفهی دسهت  دعا می. اشدستی خورد به شانه

 ی کهه یخورد در هواهای  را گرفته بود باال و تسبيح تا  می

ههای  را گرفهت کنهار ههم و     کيوان دست. دادبوی خاک می

 . نگاهشان کرد

 : سياوش گفته بود

کهرد  کف بينی مهی . اول به سوگل گفت کف دستت را ببينم»

  «.پيرزن

 ؟خب چی گفت -

-من می. های خوبی داره کف دست گفت که سوگل خط -

بعد گفت . خوشحال شدم. های خوبی دارهدانستم که خط

 . رسه به یك نفر که عاشقشهمیها که این خط

- ... 

هر دو دستم را مثل وقتی کهه  . بعد گفت دست منو ببينه -

  .بردم جلو. اشتم کنار همخوانند گذدعا می

 ؟ حاال چرا دو دست سيا -

 . شدها بيشتر میآخه اینطوری خط -

 ؟ خب چی گفت -

گفت از بهس  . زیاد نگاه  کرد. ها درهم برهمهگفت خط -

  .ستم چه خبرهخوبه بهم نميگه کف د



 93 

 ؟ نگفت -

چهی از  . گفته کهه خيلهی خوبهه   ولی شاید راست می. نه -

 ؟سوگل خوبتر

 

خهودش ههم   . شهنيد ی نمهی یصدا. هادست دادبوی خاک می

سهوگل اگهر بهود    . شهنيد گفت صدای  را نمیچيزی اگر می

کرد الی چادر باد پچ پچ می. شنيد کيوان بازصدای سه تار می

نگهاه کهرد   . مينها  کردنگاه  میم مدام و مدا .رامينا چيزی 

دسهت   وبهود  دور معروفهی  . بهود نکسهی  . کيوان به جمعيت

 .کهرد گذاشته بود روی سينه و با پيرمرد جادوگر پچ پچ مهی 

نمهدار   دست کشيد به خاک .های  را انداخت و نشستدست

چند دستمال به سمت  دراز شده . گریه کرد باز و بلند. تبدار

اشت امها  دهای آبی نگ ر. کوچك بودهای مينا چه دست. بود

هها دو زخهم   چشهم . ها را با دستمالی پنهان کهرد چشم. اصالً

مثل قلب  که چرک کرده بود و . سوختندچرک بودند که می

مانهده بهود تنهها بها     . معروفی دور بود. مينا نبود. سوختمی

 ،کهرد یمه شان نن که هيچکس نگاهشاید اال. ترتنها یسياوش

-شاید صدای سياوش را هم می. يد سياوششنصدای  را می

 :معروفی گفته بود .شنيد کيوان
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پهن نکرده سهفره دله  رو    ها توی دل  تلمبار شده وهغص»

 «.برای کسی

 .زدنه اون همه حرفاشو به من می -

-بعضی دردها را هرگز نمهی . پسرم کنیتو اینطور فکر می -

 .شه گفت

من ک  گوش کرده .. .چ  دردی بود توی دلت ک  نگفت  بودی سیا ) 

قلکم درد گرفت  برود همیشر  و   . بودم همیش  و قلکم درد گرفت  بود

 ( .نگفت  بودم هیچوقت

خواست انگار می. پيچيدها که درد در آن میچنگ زد به پهلو

ش بگيهرد و بکشهد بيهرون    های تهوع و درد را از وجودریشه

 .برای هميشه

  .سيا مم بهت بگتخواسوقت بود می خيلی -

- ... 

می ترسم که قلبت درد . ترسم هنوز هم می... ترسيدم اما  -

قلهب  ... کنن تباه میدونم دکترا اشمی... خاک  ربگيره زی

بيهنم کهه   نمی... په و حاال من اگه حرف بزنم تتو هنوز می

 ... گيره سيا په و چقدر درد میتور میطقلبت چ

هها را  کف دسهت . رفت روی خاک زانوهای  شل شد و وا

 .و نمور داغد به خاک ون کرست
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از همهون اول کهه   ... م سيا ت  داشتخيلی وقت بود دوس -

شه قلبم درد و همي... بيشتر از تو  حتی ...چشماشو دیدم 

شهنيدی کهه خيلهی    نمی تو حتی. دیدیتو نمی... داشت 

  .زنهوقته قلب من هم تند تند می

- ... 

 ؟سيا قبلت درد گرفت -

- ... 

  .ا حتماًقلب تو هم درد گرفته سي -

- ... 

مونه توی گلوت و برای هميشهه  ها میين بغضیولی اون پا -

 .مونی اونطورمی

- ... 

... مثهل مهن   .... وه سيا و هيچکس نيس تو رو ببينه و بشن -

  .ی هميشه سيامونی اونطور برامی

-اش درد گرفته بود از آن همه تکهان و چشهم  ها و سينهشانه

 ،ههای داغه   می سوخت و قطهره روی قبرهای  چون شمع 

 ...بدش می آمد از خودش که . سوزانداش را میگونه

ی پوست خشك دسهت  کشهيده   رو ،نرمای کف دستی سرد

بود و چادرش  ندیده بود مينا را که برگشته بود و گریسته .شد
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کنهار زد   .بهود  ليوانی آ  توی دست مينها  .دادرا باد بازی می

 .ا سردی  اما هنوز توی وجودش مانددست مينا ر

  .هيچ وقت نپرسيدی چرا طالق گرفتم -

صدای مينا نازکتر شده بود و از بين هزار خاطره آمهده بهود و   

تا قلهب  را کيوان صدا . يده بود به باقيمانده وجود کيوانچسب

-تکه. کرد و درد گرفت قلب  باز و عق زداش حس درد گرفته

 .ریخت از وجودش بيروننمیولی های زخم دل  

 .نامرد بود -

ولهی شهعله    ،های ميناورم کرده بود پلك. ا خاک نوشيدآ  ر

وان سهوخت و  کي. به جان کيوان ی البهدوید از البود که می

-هها مهی  چيزی انگار توی مشت. خودش را عقب کشيد کمی

عشه افتاده بود به جان چهادر  ها و رلرزید مشتاما می ،فشرد

...  هست حتماًن فکر کرد خنجری اگر توی دست  کيوا. سياه

عق زد دوباره و صدای مينا هزار بار توی سرش تکرار شد کهه  

 .نامرد بود

 ...بيچاره سياوش که ... تو هم نامردی .... مثل تو  -

انگهار  . و سهکوتی کهه الی آن بهود   را کيوان چنگ زد خاک 

و بخواهد با انگشتان  حنجره مرده خاک را به حرف بيهاورد  

خم شده بهود روی   .گفت نامردینشنود صدای مينا را که می

و کند ایهن  انگار که بخواهد ب. ده بود طرف مينا خم ش. خاک



 97 

ن برداشهته  چهي . دهدبوی مرده می ا و بگویدته مانده وجود ر

کهرد و  بود بينی کوچك مينا و کيوان از پس درد نگاه  مهی 

 . کردنمی

خورد و های  تکان تکان میمثل تسبيح الی انگشتمعروفی 

، مينا دست کشيد روی زمين .آمدمیب و عجيبا مردی غریب 

  باد افتاده بود در چادر سهياه کهه   .و رفتچادرش را برداشت 

د نشسهت کنهار قبهر و کتهابی را     مر .د حتماًدابوی خاک می

مه دیهده  این ه. شد اصالًهای کيوان گشوده نمیچشم. گشود

 . بود به چه کارش آمده بود

 .هاخوش به حال کور -

شنيد صدای کرد و میه باید زندگی میی را کیهاگریست سال

ر معروفی زی .گفت نامردیآمد و میمينا را که از زیر خاک می

. سهوخت کف پای  می. شد بازوی  را گرفت و بوی خاک دور

-خواند و دور کهه شهد نمهی   صدای بم و خ  داری سوره می

 . خواند

*   *   * 

 سهنگينی تهن  را بهه    .در چرخيد روی لوال ولی کسی نبهود 

. کهرد رفت و نگاه  نمیسوگل پيشاپي  می. داخل فرستاد

صهدای   .کهرد ای باز نگاه  کسی از پنجرهتر که شد نزدیك

 :سوگل آمد
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گه خهوا  بهدی   می. بدتر شده حال مادرم  این چن روزه -

ببينه کسی  کنهنگاه می حاال  .گههر روز همينو می. دیده

 . خبری نياورده باشه

. فشرد و روی صندلی حصيری نشسترا  های کيوان شقيقه  

 .ندگرفتآفتا  می (( بانو و سگ ملوس ))روی ميز

  .ناخوشی انگار -

 . حاال نگاه  کرده بود

 ...اگه اومدی باز منو راضی کنی  -

  .دیگه الزم نيس -

 ؟... -

  .ایستاد سوگل

 .تموم شد -

  .لرزید سوگل

  .تموم کرد -

  .و دور شد سوگلدوید 

-مرغابیپرده طاق و به تخت خوا  ورسيده بود به ا حاال حتماً

های اسهتخر  مو . های  را فشار دادشقيقه. گریسته بود ها و

چند سهيب سهرخ تهن     .های نقاشی ثابت بودندهمچون مو 
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کيهوان فکهر کهرد    . جای ماهی خالی بود. به آ  سپرده بودند

.  ارد حتمهاً جها د  ی جهانهانگتُ یاستخر به اندازه تمام ماه

کتها  را ورق  . که هيچکدام مال او نبودندهای کوچکی ماهی

. سهوخت هنهوز  پاهای  می. فهميداش را نمیلهجه. کيوان زد

سهپرد بهه    بی کف  و جهورا  را   نشست و پاهایبلند شد و 

. خنکا در تمهام تهن  دویهد   . ها رفتمو  ریزی تا سيب. آ 

ای چيز تازه. سوختهای  میسرش اما داغ بود و پشت پلك

حتهی  . همه چيز را سياوش برای  گفته بود. ودبرای دیدن نب

 .گفهت هميشه سياوش همه چيز را مهی . ی سرخهااین سيب

نگهاهی  زنی با موهای کوتهاه و   ،باز یکرد از پنجرهنگاه  می

  . خالی

زنهی دوسهت داره موهاشهو     هر گهمیسوگل »: ه بودمينا گفت

نمو فقط ماما. کردپدرم ولی هيچوقت اینکارو نمی .نوازش کنن

 . «مامانم رفت موهاشو کوتا کوتاه کرد. بوسيدمی

کهه موههای     سياوش موهای سوگل را ناز کرده بهود حتمهاً  

 .همچون یلدا بلند مانده بود

 

. کيوان نشسهت کنهارش  . برگشته بود نوشيدنیبا یلدای بلند 

. نوشيدنی را فقط چشيد و گذاشتولی  ،گریه کرده بود سوگل
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. ای نوشيدرا برداشت و جرعه ن ليوا. سوختگلوی کيوان می

 . گلوی  بيشتر سوخت و بيشتر نوشيد

  .م از دوباره دیدن يدترسمی -

  .ناليده بود سوگل

 .ولی به  گفته بودی دیگه دوست  نداری -

شاید ایهن بهار    ...نداشتم  ها بود دوس مدتنگفته بودم  -

 .فهميدمی

  .وخندیده بود سوگل... ناليده بود 

- ... 

نخواسهت  ... يچ وقت نفهميهد  اون ه... هميد فولی نه نمی -

 .بفهمه

 .خندیده بود

- .... 

  .ميدیهمثل تو که هيچوقت نف... مثل تو   -

- !... 

تکرار شهد در  سوگل و ترسيد کيوان و خيلی خندید .خندید

-شهقيقه ... تو هم نامردی ... ذهن  مينا که گفته بود مثل تو 

تی از همه سو کلما... ا بست های  رهای  را فشار داد و چشم
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. شدند و هيچ کدام چيهزی بهرای گفهتن نداشهتند    ر میتکرا

سرش سنگين بود و . گم شده بود انگار. فهميدها را نمیلهجه

 ... زانوهای  

-چشم که باز کرد سوگل سر گذاشته بود روی زانوهای  و می

گرفت کيهوان و سهوگل   می رهای  داغ بود و گُنفس. گریست

 کهرد بهوی عشهق    را گهيج مهی  ان کيهو . دادبوی سوختن می

ههای  را  آمهد و سهوگل دسهت   ای سه تار میدص. سوختنو

. نواخت تارهای وجهودش را آویخته بود به هستی کيوان و می

زن هنوز نگاه  . آمد و عرق کرده بود کيوانبوی سوختن می

 . کردنگاهشان می. کردمی

به نگهاه  ... تو برسم کيوان  هایدستمن خواسته بودم به  -

  .وت

زد و لبخنهد مهی   .دتن کيهوان لرزیهد و صهدا دا    یتمام تارها

کيوان خاموش کشيد سوگل بر پوست داغ صورت انگشت می

-زن با هق هق سوگل تکان تکان مهی  ینيمتنه .گریستو می

و نگهاه مهردی کهه     دستهااید برای اینکه دور بود از ش. خورد

همهان تصهویرهای   . سرش را کهج کهرد کيهوان    .خواست می

د کهه  اش کنه ميشه چسبيده به ذهن  کافی بود که دیوانهه

 ،کهرد سوگل ولی نوازش نمی. درد بکشد مدام و زندگی نکند

و چهه   وجود درد گرفته تنهای کيوان را چه خهو  . نواختمی

 سهرش سهبك   .کرد قلب  دیگهر نواخت و درد نمیمی آسان
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 ها اینگونه قلب  را بهه ولی نباید این انگشت. کيوانبود  شده

بهود و سهياوش   مانده قلبی که این همه وقت الل . ندآورصدا 

-نباید بي  از این نواخته می .ش را نفهميده بود هيچوقتدرد

نهواخت  ایهن   شد این تن تبدار ولی چه خو  و آسهان مهی  

 .سياوش درد کشيده بود در خاک وها دست

 ... ی برای زندگی من داشت یاها جاین چشم -

ی از دردی ها همچو حجم سنگينهژبست اما وا های  راچشم

ها اش و پلكجان تشنهخت به تمام یرمی ،آَشنا به قلب الل 

وجود کيهوان خهاک   ناگهان ولی سکوت شد و تار . سوختمی

سوگل ایسهتاده بهود کنهار اسهتخر و      .گرفت و فراموش شد

 .يدیپاخودش را می

بهانهه  ... مينا برام گفته بود ... م مادرش مریضه تمی دونس -

ولی سياوش باز ههم  ... ولی   ... کرده بودم این موضوع رو 

نفهميهد  ... دیدم نفهميد که به شوق تو اونو می... ميد هنف

 ...شنيدم که به شوق شنيدن تو اونو می

  .خندید و سر تکان داد و یلدای بلند ریخت روی دل کيوان

- ... 

  .مدامهپروت بودی  تو...  تو هم نفميدی -
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. ل و تارهای وجود کيوان دریهده شهده بهود   داد زده بود سوگ

کيهوان و   درکرسيدند بهه  ها نمیاما واژه ،زد سوگلحرف می

 : معروفی گفته بود. سرش داغ شده بود

پهن نکرده سهفره دله  رو    ها توی دل  تلمبار شده وغصه»

 «.برای کسی

 .زدنه اون همه حرفاشو به من می -

-را هرگز نمهی  بعضی دردها. کنی پسرمتو اینطور فکر می -

از . گفت مهدام هذیان می. دیشب تب کرده بود. شه گفت

ه بود فراتر از اون ولی هرچ. گفتاز سوگل می. گفتتو می

که انگار خيلی سهنگين بهوده    چيزی بود. بحث ساده بود

  .خواسته ازش بگهچيزی که نمی. تحمل 

 : سوگل ادامه داد

ازش به جها   های دردحاال فقط تفاله و.. .هيچکس نفهميد  -

 .کيوان من این عشقو در وجود خودم کشتم ...مونده 

 .های خيسزد سوگل با چشملبخند می

هزار بار این واژه در ذهن کيوان تکرار ... کشتم  ،کشتم ،کشتم

  .مردمعنی نداد و داد و شد و جان گرفت و 

هزار بهار در  . هزار بار تکرار شد این واژه ،کشته ،کشته ،کشته

 داین لبخنه ...  کيوانهای سياه را بود این چشم خودش کشته
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را بهه   احسهاس نشانه داشت این هجوم و نسيم را که از آت  

  :گفته بودسياوش  .قلب و هيچکس نفهميده بود

  «.تونن چيزی رو پنهون کنن کيوانها نمیچشم»

. سياوش گفته بود و نفهميده بود کيهوان . سياوش فهميده بود

 .سهوگل خندیهد   رد کشهيد کيهوان و  د .نفهميده بود سهوگل 

ههای  را مثهل دو   خندید و دست. خندید و رفت کنار استخر

. خندیهد و دور زد . ور زددبال گشهود و نهرم نهرم اسهتخر را     

 . خندید و دور زد

 .تنهای تنها. خوام تنها باشممی... دیگه برو  -

سيلی   های آپشنگه.  آخودش را سپرد به سوگل خندید و 

هها  بيهل . نگاه خهالی زن ها رسيد تا و سيب انزد به بهت کيو

حاال : گریستسينه کيوان پر از خاک شد و . ریختندخاک می

 .سيانگ بزرگ یك پری دارد این تُ

 .پری دریا دهان  را باز و بسته کرد

  .من دوستت داشتم -

یك پهری دریها کهه مهال      :فکر کرد. گریست و خندیدکيوان 

-لهجه تمام دنيها را مهی   حاال و. سهم اوست از زندگی. اوست

 .فهميد
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یلهدای بلنهد   رقصهيد  زد در آ  و مهی پری دریا شيرجه مهی 

 . ریختندها خاک میبيل .موهای  در آّ 

دل آدمها  . کيوانتونن چيزی رو پنهون کنن ها نمیچشم -

 .رو قا  کردن تو چشا

 .شه گفتبعضی دردها را هرگز نمی -

اوش گفتهه  سهي  .گریستریختند و کسی نمیها خاک میبيل

 :بود

خوبهه  : گفهتم . شنا کردن هم یه نوع موسيقيه: سوگل گفت»

  «.از پيانو بهتر. پس من اینو بلدم

 .خندیدریختند و سوگل میها خاک میبيل

گفت بيا تهوی  میسياوش . یه نوع موسيقيه شنا کردن هم -

ومهدم  رفتی میمادرم دیده بود گفت اگه می. نرفتم ... آ 

بوی عشق   کشيدم حتماًرفتم و بو میگسيبا رو از آ  می

 . گرفتنمی

رسيده بود صدای  تها خهاک و    حتماً .گفته بود عشق سوگل

 .قلب سياوش شنيده بود و تپيده بود حتماً

درم کهه اومهد   ساختم تا په سيب می شربت گفت ازشون  -

 .من بيچاره مادر... کنن و ناز کنه موهاشو پدرم  نوش
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پاشيدند می ها خاکبيل. آ بلند خندید سوگل و گم شد در 

همهه   زمهين از آن  .گریستزد کسی و کيوان میو سه تار می

عشق که مانده بود توی قلب سرخ سياوش بوی عشق گرفتهه  

رفهت هنهوز و بهاد در    مينا مهی  .ساختو شرا  می بود حتماً

 .گریسهت کرد و نمیزن از پنجره نگاه می .چادرش افتاده بود

حنجهره سهياوش   . به جان  دوید ددرو  کيوان رید توی آ پ

پری دریا . ار در آ  و بوی درد گرفته بود آ حل شده بود انگ

دست . شان کندسياوش نبود که نگاه. کردنگاه  میو پنجره 

سياوش اگر بفهمهد  . داد و تا  خورد تا  راانداخت پری دریا 

های پهری  لب. شود حتماًدیوانه می ،ام منا رقصيدهیبا پری در

... چند بهار  ... شمرد . شنيد کيواننمی. شدباز و بسته میدریا 

-نگاهی خالی از پنجره نگاه  مهی  ...بار  87...د رباز هم شم

خهاک سهنگين   .روی قلبی زنده ریختندها خاک میبيل. کرد

آنوقت قلب سهياوش درد   ،است و روی سينه اگر تلمبار کنند

-ند باز نمهی فریاد هم اگر بز. گيرد که عشق دارد و زندگیمی

 .داردد کيوان که درآغوش گرفته کسی را که دوست مهی يشن

 رقص بود ،سه تار بود ،زیر آ  موسيقی بود ...رفت به زیر آ  

. سهياوش بهود   ،شب بود ،زیر خاک سکوت بود .سياوش بود و

 :سياوش گفته بود
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شهه  مهی  ،سوگل گفت سکوت زیر آ  یه موسهيقی خالصهه  »

... شهيرجه بهزن    بيا با مهن  . .. گیگفتم چی می. لمس  کرد

  «.خندید و نيومد

 لرزید و کبود شده بهود های سياوش بود که میزیر آ  مشت

 .پاشهيدند ها خهاک مهی  بيل .اشتو دشنه ند شاهای آبیرگ

 :مينا گفتخندید کيوان و . گریستمیپری دریا و  رقصيدمی

-ر مينا و میباد افتاده بود توی چاد ...  نامرد ...  نامرد... نامرد 

-شنيد که سياوش از زیر خاک و کوپه آجرها مهی رفت و نمی

زد به خاک و سکوتی که مانده کيوان چنگ می. ..گوید نامرد 

 ههای پهری دریها   لهب  .یلدای سهياه زد به مينا چنگ می. بود

و مرگی که چون موسيقی زیر آ  وجود کردسکوت زمزمه می

زد سه تار می .باز آمدصدای سه تار می .دارد و هست هميشه 

 .به کيوان می گفت نامرد .گفت نامردسياوش و مينا می

از .  ههای کيهوان  دسهت پری دریا و خوابيد روی  گریست نمی

آمد و می ها حتماًاشك. گریستپنجره زن خم شده بود و می

کشهيد  آمد و بو مهی زن می .ایوان خشك رسيد به گلدانمی

. وان از موسيقی آ  بيرون آمدکي. حتماًو گلدان را ها را سيب

د و خواست در خوا  بمانه هنوز و می بودمانده خوا  سوگل 

بهه   کيهوان   دست کشيد. پری باشد در خوا  خودش هميشه

 .دادخيس بود و بوی سيب می. موهایلدای سياه 
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