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خيابان را نگاه میکرد و نمیکرد و درختها و آدمهایی راکهه
منتظر بودند و نبودند و سایهاش را که بهود و نبهود .پاههای
سنگين و سست میرفتند .عرق پيشانیاش را با آستين پاک
کرد .انگار هر چيزی که از پوست
درون

عبور کنهد و پيهدا شهود،

را برمال میکرد که اینگونه با وسواس پاک

کرد.

 مستقيم.نشست عقب ماشين .عطر تندی او را به درون خواند .ماشين
سرعت گرفت؛ مثل خيال که تند میدود به ذهن و بعهد مهی-
بينی که وجودت را به خودش بند کرده و با خود مهیبهرد بهه
سطح و اعماق دنياهایی که میدانی و نمیدانی که چيسهت و
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پنهان است و نيست برای دیگران اطرافت .عطهر تنهد زنانهه
بردش به خاطرهای که بارها تکههای

را به هم چسبانده بهود

و ناقص مانده بود؛ انگار که باز هم میآمد و مهیچسهبيد بهه
دیواره ذهن .عطر سوگل دور شده بود با قدمهای تندش و تند
بازگشته بود .نگاه

خيره در چشمهای سياوش فهرو رفتهه

بود سوگل .انگار چيزی را با نگاه

به درون سياوش پرتها

کرده بود و حاال منتظر شنيدن طنين افتادن آن حجم داغ در
وجود یخ کردهی سياوش بود.
 خو شد فهميدم که دروغ گفتن چه آسونه برات.سوگل با فریاد گفته بود .سياوش ولی ناليده بود:
 اما مادرم هيچ ربطی ... پس چرا نگفتی؟ ... نمیشد گفت؟ پس باید دروغ میگفتی؟ چرا حرف نمهی-زنی  ...تو بگو کيوان  ...تو میفهمی که حق دارم من ،مگه
نه؟
کيوان نفهميده بود .نفهميده بود که چرا داد مهیزد سهوگل و
چه بود که توی این چشمهای سياه شعله میکشهيد و مهی-
ریخت به جان سياوش و نفهميده بهود چهرا نالهه نمهیکهرد
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سياوش و پير شده بود و یخ کرده بود تمام وجودش و دیگهر
نمیطپيد برای عشق.
 آروم باش سوگل. نه  ...نه  ..نه  ...نگو تو هم نمیفهمی .خدایا دیگه نمیتونم ...اصال زندگی و آیندهی هر کس برای خهودش .تمهام
کنيم  ...برین هر دو تون به درک.
فریاد زده بود سوگل و انگار تمام زندگي

را خالصهه کهرده

بود در آن فریاد و درد و حرف که چهرهاش کبود شده بهود و
عرق افتاده بود به پيشانی سفيدش .سياوش اما دیگر نناليهد.
وقتی عطر سوگل تند تند دور شد هم نناليد .چرا دیگر نمی-
طپيد دل سياوش برای عشق؟
شاید عطر سو گل رفته بود و دنيا را با خود برده بهود .مانهده
بود سياوش در خألیی غليظ و واژه نبود .حرفهها را از ميهان
همان لبهای هميشه دلخواه گفته بود سوگل .دل سياوش اما
حتماً لبها را ندیده بود .شاید او حجم سرد خاکستر عشق را
دیده بود و تکههای سنگين تنهایی را که ریخته بود بر سرش
و سنگين شده بود حتماً و دردش گرفته بود .سياوش سرش را
به درختی که آنجا مثل شاهدی ایستاده بود کوفت و گریهاش
چون رشتهای دراز ریخت در فضای حواس اطراف .نگاهشهان
کرده بودند و سياوش که رفته بود نگاه
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کرده بود با دیگران

که کوچك شده بود و سنگين  ...اطراف

را مسهافران دیگهر

گرفته بودند .فکر کرد دنيا هميشه برای او جای کمی داشهته
است .برای او  ...و سياوش؟
 نگهدارید آقا.سست و سنگين میرفتند و نمیرفتنهد .نگهاه

پاهای

از

خيابان و درختها و آدمها توی گلها فرورفت.
 کيوان تو هم دیدی حتماً .تو فيلما با یه دسته گهل همههچيز درست میشه.
 اینطورا هم نيس سياوش. -پس چطور به

بگم؟

کيوان به باال نگاه کرده بود .انگهار منظهرهههای روبهرو بایهد
پاسخی میدادند و نداده بودند .گنجشهكهها روی شهاخهی
درختها ،سهم زندگی خود را نوک میزدند و صهدا و سهایه-
شان به روی کاشیها و صندلی پارک میریخت .سياوش ههم
سهم

را خواسته بود و صدای

ریخته بهود روی احسهاس

گيج کيوان.
 یه نامه بنویس. چی؟ -احساستو براش بگو .یا جوابتو ميده یا نه.
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 من هيچوقت نامه ننوشتم. ... نمیدونم چی باید بگم  ...میترسم خرا کنم. من برات مینویسم.بيمارستان بوعلی با تابلوی بزرگ آبی رنگ

افتاده بهود روی

سطح خيس مردمكهای کيوان .از الی تنهی درختهای کها ،
سطح سيمانی دیوارآن را دید زد و نوشتههایی که مهیشهد و
نمیشد خواندشان .زیر سایهی درختی پيرزنهی بها کهودکی
خوا آلوده نشسته بود و نگاه

به عابران بود.کيهوان فکهر

کرد تا ابد در انتظار نگاه ترحمی خواهند نشست که نيسهت و
نبوده هيچوقت .آنطرفتر پسری از عابران التماس میکرد که
فردای خود را از کاغذ و قفس و مرغ

بخرنهد .کيهوان فکهر

کرد :اما هيچ فردایی نيسهت و رازی نمانهده دیگهر و آدمهها
هميشه همينطور بی نگاهی به کودک و مرغ عشق و کاغهذها
تند و آرام میگذرند .آدمها را چيزی از درون چروک داده بود
و هر کدام تندیس خألیی ناتمام بودند که جاذبههای کهور بهه
جادهها و پيادهروها آورده بودشان و گذاشته بود تا نگاهشهان
در هيچ خيره بماند برای اکنون و هميشه ،حتماً انگار.
پيراهن

خيس عرق بود و چسپيده بود به تن

سخت .حس

خفگی و چندش از گرما دلزده ترش میکهرد از آن همهه کهه
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میدید .شاخههای گل را در دست فشرد و نشست .بوی تعفن
میآمد و زخمهای چرک و کيوان فکر کرد کهه بيمارسهتان و
دیوار و درخت و آدمها و حتی این مرغ عشق بيمهار ،چيهزی
مثل بهانهای برای تهوع در خود داشتند .کيوان که نشسهت،
بغض کم کم مثل گردنبندی در گلوی
گلوی

ثابهت شهد .سهيبك

ته ماندهای از روزها و اشكهای ریخته و نریخته بهود

انگار .همهمهی جمعيت هميشه عجول ،اما تکههای بغض

را

از هم میگسيخت.
همهمه ی دختران ،بی دریغ پخ

بهود در فضها و آرام آرام

ظرف دل عابران را پر میکرد .کيوان مدتها درختها را دید
زد که از دو سو تا بی انتها رفته بودند و روی تنهشان پر بود از
یادگار و شيار ناخنها .فکر کرده بود :یادگارهایی از سالهها
احساسهایی متفاوت.
سيگارش را که تا نيمه سوخته بود انهداخت و بهه سهمت در
ورودی راه افتاد .صدای همهمه اکنون نامفهوم و گنگ از بطن
کالسها شنيده میشد .حياط خالی بود و کيوان تند تنهد بهه
سمت راهرو خزید.
 کاری داشتيد آقا؟لبخندی رنگی انگار چسبانده بودند به این صورت سفيد چاق.
زل زده بود به کيوان و کيوان فکر کرد لو رفته اسهت و حهاال
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هزاران نفر آن سوی این دیوار و سالن و کهالسهها ،خنهده-
هایشان را مهار کرده بودند و منتظر بودند کهه زن لهبههای
کلفت و رنگیاش را بجنباند و آنوقت همه چيز تمهام شهود و
کيوان در صدای خندهها و تحقيرها برای هميشه بماند و نماند
و نباشد دیگر.
 معذرت میخوام خانوم  ...من برای یکی از بچهها نامههایدارم  ...از پدرشون ...
 از کجا؟ از ...زندان.لبخند زن که مثل خطهای نقاشی روی صورت
محو شد و چشمهای

ثابهت بهود،

کنجکاوتر .کيهوان نگهاه

را پها ين

انداخت.
 نامه را بدید .خودم تحویل میدم. معذرت میخوام  ...ولی پدرشهون سهفارش کهردن بهدمخودشون.
پيشانی پهن زن موجی برداشت و مردمك چشمهای

چپ و

راست شد  .کيوان منتظر ماند تا صدای خنهده از تمهام دنيها
بلند شود و  ...زن دست گيرهی دری را چرخاند و خهودش را
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کنار کشيد .در که باز شد ،صندلیهای کهنه و نو کنار هم بهه
کيوان زل زدند.
 چند لحظه منتظر بمانيد لطفاً. ممنون.کيوان که نشست ،دوباره سرِ گرد زن از قا در بيرون زد:
 گيرنده کی بود؟ شایسته .سوگل شایسته.در بسته شد و کيوان صدای سنگين پای زن را شنيد که روی
سطح دیوارها و فضای چرک سالن پخ

میشد و تمام مهی-

شد و دوباره جان میگرفت .پنجره باز بود و آفتا را راه داده
بودند و آمده بود تا روی ميز و تکيه داده بود به ليوانی و یهك
قا

عکس کوچك از شمال .تکيهه داد بهه نرمهای صهندلی.

صدای عجيب قلب

را میشنيد و سهعی مهیکهرد آن را بها

صدای عقربهی ساعت که مثل شالقی بهر گهردهی سهکوت و
فضای تهی اتاق و ترس
که قلب

کوبيده میشد ،یکی کند .فکر کهرد

از دنيایی که در آن است و نفس میکشد و از زمهان

و تاریخ تندتر میدود .صدای پا دوباره تکرار شد و در پهیاش
صدای قدمهای سبكتری که تند جان میگرفت .کاشیههای
کف سالن به وسواس ،طنينِ یکسان آن قدمها را تکرار کهرده
بود .زمان بر وجودش سنگينی میکرد .انگار نمیخواست تمام
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شود چيزی .کيوان به کمك دستها خودش را روی پها نگهه
داشت.
 میتونيد نامه را تحویل بدید آقا. ... آقا از پدرم خبری دارین؟ سالم خانم .پدرتون این نامه رو دادن بيارم خدمتتون.نگاه کرده بود و نباید میکرد .دوباره نگاه کرده بود .نگهاه
کرده بود تا عمق چشمها که هميشه سرآغاز عشهق انهد و از
آنجاست که طوفانی میشود دل حتماً .شب را بایهد خالصهه
کرده باشی و قطره قطره بچکانی شيرهی دلِ یلدای بیشهمار
را به چشمخانه تا کبود این چشمها پدید آید و ببيند کيوان و
غرق شود در این وسعتِ سياه عميق ابدی .سایه انداخته بهود
بر این شب نمناک شاخههای بلند و آزاد مژگانی بهی شهمار.
شخم زدند این مژه ها برهوت قلب کيوان را و کيوان ترسهيد
که چيزی بروید از این برهوت و سبز شود و  ...تا بياید چيزی
بپرسد ،سوگل که حاال پاکت نامه را نگران و کنجکاو نگاه می
کرد ،از سوگل و زن تشکر کرده بود و رفته بود .هيچ صهدایی
نيامده بود و هيچکس نخندیده بود ،اما نفس
جایی و سنگين شده بود پاهای

گير کرده بهود

 .باید اما حاال نفس تازه می-

کرد و میرفت تا دوباره لبخند بياورد به لبان سياوش و بگوید
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که بعد از این خودش میماند و عشق
اما چسپيده بود به دیوارهی ذهن

و  ...چشمان سهوگل

چون قابی از شب خهيس

شمال .سرش را تکان داد کيوان و انگار باید تکان مهیداد تها
که این قا بيفتد از ذهن

و بمانهد بهرای سهياوش  ...بهرای

سياوش فقط.
 فال میخری آقا؟لبخند میزد پسر و دست

دستهی کاغذی را گرفته بود زیر

منقار مرغی که بيمار نبود از عشق .کيوان فکر کرد این لبخند
ابتدای درک ریا بود و نگاه کرد .تقدیر ش آیا همينجها بهود؟
تقدیر خودش و سياوش  ...و ...سوگل؟ پسر تقهدیر را تعهارف
کرد به کيوان .اسکناسی به او داد کيوان و فردا را سهخت در
مشت گرفت .از فرار فهردا ترسهيده بهود انگهار .برخاسهت و
سنگينی جسم و روح و قلب

را به فضای بيمهار بيمارسهتان

کشاند .باغچههای بزرگ با درختهای تشهنه و بهی نشهاط در
حياط بيمارستان ،انگار تهوع عشق از گلهوی زمهين بودنهد.
کيوان چشم از آنها گرفت و تقدیرش را پرت کرد به سمتی .پا
که روی پلکان گذاشت ،دیوارهی پر از خراش صداها بود کهه
پی در پی روی حواس او میرمبيد و بوی تند درد و مالل کهه
در ثانيهها میریخت .مردی جارو به دست ،کاشهیههای کهف
راهرو را میسابيد و کيوان دید چروک پيشانیاش تماس آرزو
بود باشکست و شکسته شدن .وسط سالن ،جایی کهه نهور از
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سقف شيشهای خود را به درون میریخت ،ایسهتاد .دیشهب
رسيده بود به اینجا و دیگران نگاه
دست روح سرگردان

کهرده بودنهد .دسهتی

را گرفته بود و برده بود به جهایی کهه

سياوش بود و نفس میکشيد و نفس نمیکشيد .کسهی نبهود
نگاه

کند و دستهای

یخ کرده بود .باجهی اطالعات مثل
کرد .دختری بها روسهری

یك ورم بزرگ در دل دیوار نگاه

آبی پشت پيشخوان ایستاده بود .کيهوان فکهر کهرد عينهك
پنسی روی صورت گرد و صاف

 ،وجودش را کاملتهر کهرده

است حتماً .انگار با کسی حرف میزد ،ولهی کيهوان کسهی را
نمیدید .دست گذاشت روی دل

که درد میکرد و سرگردان

بود .جلو رفت و دست گذاشهت روی سهطح شهفاف و سهرد
پيشخوان .جریانی از خنکا کف دست و بعد تمام تن

را فهرا

گرفت.
 خنك شدم کيوان .تا حاال استخری به اون بزرگی ندیهدهبودم.
 ... فکر کردم اگه سوگل بياد مثل پری دریا میشه .ههر چههکردم نيومد ولی .فقط خندید .همهاش میخنده سهوگل.
ولی خو شد نيومد وگرنه دیوونه میشدم مهن  ...مهن و
پری دریا  ...فکرشو بکن.
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فکرش را کرده بود کيوان و دیوانه شده بود و خندیهده بهود.
فقط خندیده بود کيوان.
 کيوان  ...نمیدونم چرا وقتی میخنده چشاش خيسهه ..میپرسم ازش  ...بازم میخنده
صدای خندهی خفهی دختری یا زنی که سوگل نبهود و بعهد
صدای قدمهایی که انگار تند تند پلههایی را میرفت یها کهه
برمیگشت ،بازش گرداند به تکهای از فضای مهالل آور دنيها.
کف دست

را گرفت از پيشخوان .دختر نبود و پسری پایين،
پهر

آنجا که ندیده بود ،روی ویلچری نشسته بهود و نگهاه

گشوده بود تا فضای پر آشو صفحه تلویزیهون .شهاید بهاال
رفتن از پلکان چوبی خانهی تمام سهفيد ،آرزویهی بهود کهه
ویلچر را لحظهای از ذهن

زدوده بود.

 بفرمایيد. یك بيمار داشتم خانوم  ...گلستان .سياوش گلستان.صدای خودش نبود که میشنيد و میشنيد دختر .چه پيهر و
دور مینمود .فکر کرد :حنجرهها هم در سکوت و بغهض پيهر
میشوند.
دختر عينک

را به چشمها بيشترچسهباند و نگهاه

کيوان فکر کرد شاید چيزی روی صورتم ناقص است.
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کهرد.

 چه نسبتی با شما دارد؟ دوستيم با هم.سوگل گفته بود :پس دوستيد با هم؟ و خندیده بود و چشهم-
نم گرفته بود.

های

 پس فکر کرده بودی نامه رسونمه این کيوان؟ریسه رفته بود از خنده سياوش .کيوان هم خندیهده بهود و
فکر کرده بود این اندوه چه بود که آماس کرده بود در گلوی
و بخار نمیشد و کوچك و ناپيدا ،ميان این خندههای بیتمام
شاد.
 -نه .ولی اول

فکر کردم از خودش باشه.

 از خودش؟ هيچی بابا .ولی مدیرمونو خو سر کار گذاشهت .خوشهمآمد.
( چرا نمیتوانم فرار کنم از این خوش آمدن دیگرران دیگرانری کر
فقط همین را میگویند و بعد نقط میگذارند و میرونرد سرر خرط
بعدی انگار .کاش رگ و خونی در من بماند وقتی این هم سرد می-
بینم و حس میکنم حرفها را در زمستان دلم .چرا بی تابی میکنم
مگر ن اینک قرار بود همینطور بشود و شد )
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دختر هنوز خيره بود .انگار ردی از خاطره را بر صورت کيوان
دنبال میکرد .صورت

را انداخت پا ين .رد خاطره گهم شهد

حاال .صدای درهم تلویزیون و قدمهای آواره در راهرو و خ
خ

گاه گاه کاغذ در دستهای الغر دختر ،سکوت دلخواه را

میشکست .کيوان انگشت سفيد و کوتاه را دنبهال کهرد کهه
مکث میکرد لحظهای روی صفحه دفتری و نام و نشانیهها را
لمس میکرد .اول همهی سطرها سياوش را میدید که تکهرار
شده است در نام و نشان و ...فکر کرد سياوش فقط تکرار می-
شد و خالصه میشد در عشق.
 اتاق .87انگشت ایستاده بود روی سياوش و چشمها روی کيوان .چند
قدم از پيشخوان دور شد .پسر با ویلچرش تمام شهد و نبهود
دیگر.
 طبقهی دوم.دست کشيد به گلبرگها که نرما و خنکای
شاخه از گلها افتاد و گلبرگها پخ

بود هنهوز .یهك

شد روی سطح کاشهی

که خيسی مبهمی داشت .سيگارش را نيمه انداخت بر خيسی
سرد سنگفرش .جمعيت بود و چترهای به هم پيوسته رنگی و
باران بی رنگ .تنه زد به جمعيت و جمعيت تنه زد به این تهن
گيج سست .چترش را پناه چشمها کرد و ایستاد به نگاه .تابلو
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را دید یا که ندید .سينما خلوت بود انگار .سردی دستهای
را در جيب شلوار چپاند و بیاعتنا به بادی که ناگهان وزیهد و
چترش را و بعد نيم تنهاش را به سهویی کشهاند و مهو داد،
رفت تا بليطی بگيرد و لحظاتی مرگ لحظهها را نفهمد .صدای
ترمز ماشين و صدایی بلندتر از زوزهی باد بود کهه نگهاه او را
مثل باقی نگاهها چرخاند .کسی بدون چتر زیر باران خوابيهده
بود .باران از سرش خون سرخ را میشست و نمیشست .نهور
مات چشمهای ماشين مثل این همه نگاه ،مات مانده بهود بهر
پيکرثابت و خون سيال سرخ .دختری بود پيچيده و نپيچيده
در لباسی بلند .چند شاخه گل باالتر از دستهای بهیجهان
افتاده بود و باد همرقص با لباس بلند تکانشان میداد .چنهد
گلبرگ روی خونا رفت و دور شد از دستهای سرد .کيوان
فکر کرد که عشق هميشه شاخه گلی است که میافتد و نمی-
رسد به دست کسی  ...که اگر برسهد عشهق نيسهت دیگهر.
پاهای

او را از کف خيس خيابان ربودند .قلهب

را انگهار در

هاون سينه میکوبيدند .جریانی از هوای خنك را حهس کهرد
که تن عرق کردهاش سریع و هوسناک نوشيدش .نگاه که کرد
پنجرهای بود که حس و حال درختان آن سهوی دیهوار را بهه
درون میمکيد .تکه ای از حس و حال درختهان را بهه درون
مکيد کيوان و راه افتاد  .پلکان در رفت و آمد عابران پيدا و نا
پيدا بود .طبقهی دوم تکرار همان اولی بود با صداهای کمتر و
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سکوتهایی که چند لحظه بودنهد و بهاز نبودنهد .تکههای از
آفتا تند از پنجرهای بر کاشیها و قسمتی از دیوار پاشهيده
بود .انگار دستی از نهور ،روح چيهزی را در دیهوار و سهنگ و
بيمارستان میکاوید .به اتاق  87که رسيد ،سکوت کشهداری
آمد و چمباتمه زد روی لحظهها.
دکتر گفت :خواه

میکنم سکوتو رعایت کنين.

معلم گفت :ساکت.
کالس ساکت شده بود .هيچ کدام از بچهها حرف نمیزد .نفس
هم نمیکشيد کسی انگار .از آن به بعد بود کهه زنهدگي

بها

سکوت وصله خورد .کيوان سکوت را مثل کتهابی مقهدس از
حفظ داشت .سياوش هميشه همين را میگفت:
 چرا ساکتی؟ حتماً که نباید چيزی گفت .قدم بزنيم؟ من هميشه درد دل میکنم ولی تو هيچی نمیگی. پس فکر میکنی رفاقتمون ناقصه؟ نه .البته که نه .ولی  ...میخوام بگم تو با من راحتی؟ حتماً راحتم که هر وقت دلم میخواد ساکت میشم. -آره .یعنی شاید هم اینطوریه .خب باز هم من میگم ....
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معروفی مثل سایه پشت دکتر ماند .دکتر گفت« :ما هر کهاری
میشد کردیم .به زودی به هوش می آد ».کيوان مثل سهتون
کنار دیوار ماند .به هوش نيامد سهياوش و مثهل بيمارسهتان
سفيد بود .کيوان ترسيده بود .گریسته بود .گيج بود .دلتنهگ
بود .درد داشت .معروفی گفت« :تو حالت خو
مونم .تو فردا بيا دیدن
اضطرا

نيس من می-

».

دیدن سياوش ،هوس تنها ی و سهيگار بهه جهان

ریخت .دستشویی تنگتر از آن بود که فکهر کهرده بهود .رد
عرق را که شره میکرد از پيشانی و گودیِ گونههای
آینه دنبال کرد .سيگارش را و لحظهای از نگهاه

در قا
را ،ههردو

نيمه و ناتمام از پنجره شکسته به بيهرون پرتها کهرد و بهه
راهرو برگشت .دنيا برای او هميشه جا کم داشت .دسته گل را
گذاشته بود روی صندلی کوتهاهی .وقتهی برگشهت انگهار از
انتظار خسته شده بودند ،خم شده بودند شاخههای گل .تا که
آن را برداشته بود ،تند پا گذاشته بود به اتاق .شاید سهياوش
هم خسته بود از انتظار .معروفی نبود .دکتر نبود .اضطرا

باز

آمده بود .چشم دواند .پنجرهها بسته بود و پردههها کشهيده.
انگار تکههایی از سایههای دیشب جا مانده بود در اتهاق .نهه
تنها دیوارها ،بلکه حتی هوای اتاق را رنگ شهب زده بودنهد.
کولر از بطن دیوار آرام و سرد چيزی میخواند .بوی تنهد دارو
در رگهای فضا ریخته بود و به قلب میرسيد و قلهب کيهوان
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الی این همه حس خفگی میتپيد و نمیتپيد .سهياوش کنهار
اولين پنجرهی بسته ،روی تخت دراز کشهيده بهود .مالفههی
سفيد ،صورت

را گذاشته بود بماند فقط ،تا کيهوان نگهاه

کند که نفس میکشيد و نمیکشيد و خوا بهرده بهودش تها
عمق جایی که کيوان حس کرد بارهها دور بهود از او .چشهم-
های

گود افتاده بود و گونهها انگار که سایيده شده بهود بها

اشك .سوهان بی مهری سوگل هم بود حتماً .چيهزی از تمهام
حجم سياوش گم شده بود و عشق همين بهود دیگهر .همهين
بود؟! حواس

نبود که شاخههای گل هنوز منتظهر مانهده در

دست .حواس

را نگاه خيره تخت سوم باز آورد .دسته گل را

گذاشت توی گلدان .خوش داشت که طول بکشد این کار .فکر
کردکه چقدر سخت خواهد بود زندگی در جههانی کهه تنهها
گاهی گلدانها با دسته گلی دیدار میکنند .آغوش باز گلدان
از آنکه گل را بسپارد به انتظار

انگار چيزی گفته بود که پي
آن آغوش ،لحظهای خيره نگاه
مریم و  ...چرا رهای

کرده بود  .گلها چه بودند:

نمیکردند این گلها .چرا رها نمیکهرد

گلها را؟ چه فرقی میکرد؟ گل مریم ،گل ميخك ،گل سوسن
 ...سوگل .مثل گل بود سوگل .ترد و نازک و نرم .دسهت اگهر
میزدی پرپر میشد نازکای تن

حتماً .بو میکشهيدی مهی-

بایست .بو کشيد کيوان و خنکا دویهد در سهرش .سهرش را
تکاند .گلبرگهای سوگل ریخت.
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بازگشت به حجم خفه تاریك اطاق و بوی داروکه جای امنهی
بود .تخت دوم خالی بود .مثل فاصلهای که هميشه باید باشهد
انگار .مرد ميانه سالی روی تخت سوم پا به پای تکهای نور راه
گم کرده از الی پنجره ،کتا میخواند و نمیخواند .رعشههی
دست پانسمان شدهاش را وقتی ورق میزد دید .فکهر کهرد
شاید که گلبرگهای از نشاط افتادهی گلدان هم دیدهاند و به
یاد باغ و باغچه و تکان باد ،بغض کردهاند .بغض بزرگ درون
یکباره ورم کرده بود .دانست سينهاش تا این وزن سهنگين
داغ را ندارد .فکر کرد بهتر بود همانجا گریههای

را ههم الی

دود سيگار جاگذاشته بود .کيوان فهميد مرد ميانهه سهال بها
اولين هق هق خفهاش نگاه از کتا

و تکه نور گرفت .خم شد

و پيشانی فشرد بر فلز سرد تخت کيوان.
خنکای مالفه دست کشيد روی دستهای کيهوان .سهرش را
بلند کرد .پيشانیاش خنکای فلز را نوشيده بود .سردش شهد
اما وقتی چشم

افتاد به ته ماندهای از نگاه که مهات بهود و

تکيده و گيج ،از همهی دریا و موجی که سياوش در چشمهها
داشت و کيوان دوست میداشت ،صدفی خشك مانهده بهود.
کيوان تقالی نشستن سياوش را جهوا

داد .حهاال سهياوش

نشسته بود و تکيه داده بود بهه نرمهای بهال

و کيهوان بهه

صندلی .هردو خيره به دستان گرهخهورده ی بيکهار .صهدای
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خ

دار سرفه مرد ميانسال که خيره مانده بهود بهه سهکوت

سنگين دو مرد ،ترکی برسنگ سکوت انداخت.
 چرا؟ ... چرا سياوش؟ اسمشو خودکشی گذاشتهان .ولی من میگم نجات .نجاتاز نکبت زندگی.
چه پير و چه فرسوده بود این حنجره .چه دور بود و گنگ بود
این صدا .مثل خارهای کویر ،ایهن کلمهات پخه

شهدند در

فاصله ی دو آشو فکر و کيوان دید فاصلهای را بهه وسهعتِ
خالیِ کویرکه رسيدن را هرگز نمیطلبيد .سياوش چنگ می-
زد به سينه که سنگ مینمود شاید از نکبت زندگی.
 چرا سياوش؟ ... باور نمیکنم به خاطر سوگل بود فقط .چی میگذره تهویسرت سيا؟ به خاطر سوگل بود فقط؟
 ....فشار داد سينهاش را سياوش .کيوان فکهر کهرد چيهزی
توی این سينه میگذرد حتماً.
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 احمقانهاس .تو باید به سوگل فرصت بدی. ... مدتيه چته تو؟ چرا حرف نمیزنی؟ نکنه وضعيت مهادرت ...آره سيا؟
 نه. نه؟؟! پس چی؟ اینقدر سوال نکن .به تو چه؟ اصالً چی میخواید از جونمن؟ چرا نمیذارید راحت شم؟
داد زده بود سياوش و شانههای

تکان میخورد از مو گریه

و سرفه و درد .کيوان به یاد چنار پير مدرسه افتاد که بها تبهر
انداختندش و بچهها آتش

زدند و  ...چقدر الغر شهده بهود

سياوش؟ چرا ندیده بود کيوان؟ نگاه

را ایهن همهه وقهت،

چشمهای سياه سوگل پر کرده بود حتماً .سرش را تکان داد.
نگاه

خالی شد از چشمهای سياه و دست گذاشت بر شانه-

های سياوش که هر چه تکان میخورد خالی نمیشد از درد...
دردِ چشمهای سياه حتماً .مرد نگاه هراسيدهاش را بهه دامهن
کتاب

آویخت.

 -معذرت میخوام .باشه سيا .دیگه چيزی نمیپرسم.
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 وقتی مادرم با معروفی قرار ازدوا گذاشهت فکهر کهردمخيانت شده به روح پدرم .فکر کردم خيانت شده به من ...
 .ته دنيا اونقدر برام تاریك

فکر کردم دنيا رسيده به ته

بود که فکر کردم تنها راه کشتن خودمه.
یکباره خيره شد به کيوان .انگار کيوان باید تأیيهد مهیکهرد
را و آنوقت همه چيز درست میشد.

حرف
... -

تکان خورد.

خندید سياوش و شانههای

 ولی وقتی تيغو گذاشتم رو رگم ،فکر کردم چه بچهام من ....نترسيدم  ...فقط فکر کردم احمقانهاس .این بهار ایهن
فکرو نکردم و سمو تا ته  ...مث یهه شهربت خنهك سهر
کشيدم.
خندید و سرش را تکان داد .سرش را تکان داد و گریسهت و
به سينه چنگ زد.
 چرا نذاشتين تموم شه؟صدای

از ته دنيا میآمد .تمام میشد انگار سياوش و ترسيد

کيوان و چنگ زد به شانههای
مرد ميانسال کتاب

که مبادا آت

بيفتهد در آن.

را همچون سپری جلوی نگاه گرفته بود.
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 نه کيوان  ...سوگل خيلی وقته برای من تموم شده .بههتگفته بودم که مدتی بود بهانه گيریهاش ذلهام کرده بود.
سياوش گفته بود « :گالیههاش و دلخوریهاش غمگينم مهی-
کنه کيوان .میدونم تو دل

یه درده .کاش میدونسم این رنج

چيه .از اینکه رنجشو پشت بهانه پنهون میکنه دردم میگيره
کيوان .احساس بيهودگی میکنم .مهیترسهم دیگهه دوسهم
نداشته باشه».
دردش گرفته بود کيوان از رنج سوگل  ...و رنج سياوش ههم؟
دردش گرفت از این همه دروغ که سياوش چيزی را در پس
پنهان میکرد.
 سوگل اخم کرد و گفت نمیخوام ازمن به کيوان بگی .گفتماون دوستمه گفت نمیخوام بگی.
سياوش نگفته بود و کيوان در امنيت فاصله ،دردها را پنهانی
کشيده بود.
 خستهام از این زندگی نکبت  ...آره سوگل بهانهاس .من باخود زندگی مشکل دارم .نه من دیگه حرفی برای زندگی
دارم نه زندگی برای من.
کيوان فکر کرد سوگل چه بیرحم دست سياوش را گرفته بود
و به ته تاریك دنيا برده و رهای
این دستها را دوباره گرفت؟
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کرده بود .ولی آیا میشهود

 -بهانه آخری

دیگه او بیمهری بود .مادرش وضعی بهتر

از مادر من نداره  ...ولی اون منو احمق فرض میکنه .اصالً
ما به هم شبيه نبودیم .بهانه گيریهاش ذلهام کرده بود.
کيوان فکر کرد :غمگينت کرده بود.
 -خيلی وقت پي

از این باید همه چی تموم میشد.

 دیوونه نشو سيا .من سوگلو ... کافيه کيوان.و با دستهای

ته مانده صدای کيوان را از فضا پراکند.

کيوان گفته بود« :دلشو به دست آر .دخترا چيز زیادی نمهی-
خوان جز دوست داشته شدن .به

بگو .به

ثابت کن».

سياوش گفته بود« :بلد نيستم کيهوان .اصهالً حهرف زدن بها
سوگل خيلی سخته .شاید فکر کنهی دیوونههام ،ولهی واقعهاً
دیوونهام کرده سوگل .اون چشاش  ...چشاش منو دیونه مهی-
کنه  ...فقط میخوام بشينم و نازش کنم  ...نمهیذاره  ...اخهم
میکنه ،گاهی هم میخنده فقط .میگه دیوونهای تو .دیوونهام
من » ....
سياوش گفته بود :فکر نکنم هيچکس از بودن با تو خسته شه
کيوان .کاش میتونستم مثل تو حرف بزنم .اگه بدونی وقتهی
فهميد نامهها رو تو مینوشتی چه حالی شد .خيلی گریه کرد،
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کاش می تونستم ثابت کنم اونا رو که تو نوشهتی حرفهای دل
من بود.کاش می تونستم ثابت کنم که همهی زندگيمه».
ثابت کرده بود سياوش .ولی چه وحشتناک و تلخ .اگر سهوگل
حتماً درد میگرفت .حتماً دیگر بهانهه نمهی-

میدانست دل

گرفت .حتماً  ...میگذاشت بنشهيند سهياوش و زل بزنهد بهه
چشمهای

و دیوانه شود.

سرش را تکان داد کيوان .چشمهای سياه سوگل امها بيهرحم
 ...قلهب

چسبيده بود به دیواره ذهن

 ...جهان

 .دسهت از

شانهها گرفت و به گلدان پناه برد .چرا هميشه او بایهد مهی-
فهميد؟ اصالً چه را باید میفهميد؟ چهرا هيچوقهت فهميهده
و ذهن

نمیشد او و دل

و جان

کهه درد داشهت شهاید.

سرش را تکان داد .دستمالی از جيهب بيهرون کشهيد و روی
چشمها و بعهد صهورت و گهردن
دستمال قطرهای از درد روح

گذاشهت .انگهار بخواههد

را بمکد .مهرد دوبهاره سهرفه

کرد و کيوان دستمال را کف دست باز کرد .چه خيس و چرک
بود درد روح

.

 راستی ممنون.با دست

گلها را معرفی کرده بود.

کيوان نشست و سرش و ته لبخندش را به پا ين سراند .عطهر
گلها یادش آمد و درد چرک روح
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را الی مشهت فشهرد .از

صندلی تشکر کرد که وزن شکستهی سنگیاش را تا مهی-
آورد وگرنه آنقدر به پایين خم شده بود تا جایی بهرای فهرو
رفتن و نبودن پيدا کند حتماً .عطر سوگل که دور شد ،دیگهر
نناليد سياوش .حاال نمیخواست نگاه کند و ببينهد کيهوان و
فکر کرد اینطور باور نمیکند روح تکيهدهی سهياوش را کهه
ماسيده بود روی تخت .فکرکرد زخم روح سياوش هم چرک و
خيس است؟ و خمتر شد .احساس سنگينی یك دسهت روی
شانه و خس خس گلویی مردانه به بهتر نشستن کمهك کهرد
انگار.
 شيرینی پسر جان!همان مرد ميانسال بود با صورتی که حاال تاولهها و چهروک-
پيدا بود و بیپوست مینمود .کيوان بی آنکه نگاه کند،

های

از جعبه یکی برداشت و تشکر کرد .مرد لبخندی زد که زشتی
صورت

را بيشتر نمایاند .پي

از آنکه به تخت و کتا و تکه

نور برگردد ،کليد بهرق را زد .مهتهابی پهس از یکهی دو بهار
چشمك زدن جان گرفت و تکه نور ،رنجيده خاطر جهان داد.
حاال روح سياوش را بهتر میدید و حهس مهیکهرد کيهوان.
نگاه

را به چه باید میآویخت در این روشنای نا امن؟

 فردا از بيمارستان مرخص ميشه .کتا دستفروشهی مهیکرده .با یه نفر گالویز ميشه.
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خندید سياوش .سست و خسته.
 شب کنار کتاباش خوابيده بوده .اول بوی نفت میآد و بعدکتا ها را میبينه که شعله میکشن  ...خندید سياوش و
دستهای

را چون شعلهههای آته

کيوان نگاه
برای

در فضها رقصهاند.

کرد .لهجهی این خندهها چه غریهب بهود

.

 من فيلمهای خندهدار دوست دارم میدونی؟ منظورت کمدیه .خب همه دوس دارن. همه؟ چيه؟ یعنی فکر میکنی کسی هم هست که نخواد بخندهاصالً!
 -شاید .یعنی سوگل خوش

نمياد .ميگه آبکين این فيلم-

ها.
صدای قدمها و بعد پرستاری که تند رفت سمت مرد سهوخته
و چيزهایی گفت و تندتر رفت نگاهشان را طلبيهد .سهياوش
خشکی لبهای

را چشيد و نگاه

 سيگار داری؟اخم کرد کيوان.
 -نه.
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را برگرداند:

خندید سياوش و سرفه کرد .کيوان به رنگهای شاد شيرینی
نگاه کرد و فکر کرد هيچ شباهتی به او ندارد ،به او کهه تلهخ
است و سياه  ...چرا برداشته بود؟ شاید برای اینکه اصرار نکند
به گذشته بازگشهته بهود.

مرد زشت و یا اینکه لحظهای دل

گذشته که هم شيرین بود و هم شاد و سياوش بهود و او  ...او
نبود.
( چقدر زود گذشت آن سالهای کودکی .سياوش بود و مهن و
آن پيرمردی که از پنجرهی پشت بام بازیمان را تماشا میکرد
و چپق کهنهای میکشيد .چه خو به یادم مانده پرندهای که
گرفتيم

 .گنجشك بود یا کبوتر؟ کبوتر بود حتماً که پيرمرد

دید و اولين بار صدا کرد سياوش را .سياوش به من نگاه کرد و
بعد سرش را باال گرفت و پيرمرد بود که با لهجهای کهه مثهل
لهجهی حاالی خندهی سياوش بود ،خندیهد و گفهت :چقهدر
میفروشی؟ سياوش که دست

پر از کبوتر و یك عمر پهرواز

بود ،چيزی نگفت و من بودم آنجا که چيزی گفتم و پيرمرد دو
سکه انداخت تا کبوتر عمر پروازش بيشتر باشد حتمهاً .حهاال
لهجهی این خندهها چرا مثل آنوقتهای پيرمرد شهده؟ پيهر
شده سياوش و دل

پرواز میخواهد مگر؟ )

نيم نگاهی انداخت به مرد سوختهی زشت که کتا میخواند
و نمیخواند و گذشته شيرین

را انهداخت تهوی دههان بهاز

سطلِ زیر تخت .سياوش خندید.
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کيوان بلند شد و رفت بيرون نگاه

را سراند تا تهه راههرو.

دنبال کسی بود کهه ندیهدش و آمهد دوبهاره نشسهت .یقهه
پيراهن

را گرفت و تکاند.

 حا آقا معروفی نيومده امروز؟ چرا صبحی اینجا بود .کم کم باید پيداش شه .توِ بيچهارهرو انداختی تو زحمت؟ نياز نيس کسی بمونه.
 خودش اصرار کرد بمونه .میدونس مرخصی ندارم .منو بهزور رد کرد .میگه پس همسایگی به چه درد میخوره؟
 همسایگی؟!  ...بيچاره  ...دیشب که موند خيلی حرفها زد.چقدر دوری میکردم ازش .حاال میبينم بی انصافی کردم.
خيلی عزیزه این مرد.
 خندید سياوش و تکان داد سرش را. همهی خر بيمارستان رو این مرد پرداخته.باز خندید سياوش.
 گفت صبح میره برام مرخصی میگيره .فکرشهو بکهن ...ميگه نباید کارمو از دست بدم.
باز خندید سياوش .بلند شد کيوان .این خنهدهههای غریهب
گيج

میکرد .حس کرد آمده جایی که تعلقی به آن ندارد .با

لهجهها صداها و تصویرها بيگانه است.
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 دیشب خو بود .برام حرف میزد مدام .از جهوونییهاشگفت .شری بوده این حا آقا معروفی ها.
باز خندید سياوش.
 گوشه کنایههایی هم به عشق و این چيزا زد .میخواسهتمرا اميدوار کنه  ...بيچاره پيرمرد.
خندید باز و کيوان شقيقههای داغ

را فشار داد و دندانهها

را.
 از مادرم چيزی نگفت .بيچاره میترسيد حتماً.خندید باز.
 امروز صبح که بيدار شدم ولی باال سرم نشسته بود؛ مهثروح .سرد بود و بیحرف .انگار تمام خون بدن
بودن و جاش آ

را مکيده

سرد ریخته باشن .خيلهی سهعی کهرد

معمولی باشه .ولی یه چيزی تو نگاش بود .فکر مهیکهنم
اتفاقی افتاده کيوان.
نخندید این بار و نگران به کيوان نگاه کرد ،انگار با رد حرف
از طرف کيوان همه چيز درست میشد .سر تکان داد کيهوان.
داغ بود سرش و پر و خالی میشد مدام.
 -فوق

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

خندید دوباره سياوش و داد زد کيوان:

34

 بسه سيا.پرستاری سرم به دست تند آمد و کنار تخت سياوش ایستاد.
تند و فرز سرم را از قال آویخت و بوی الکل در فضا پيچيهد.
با لبخندی مبهم به کيوان نگاهی انداخت:
 -شما را قبالً دیدهام ،یه ساعت پهي

سهوار یهه تاکسهی

بودیم .با سر اشاره ای کرد به گلهای توی گلدان.
کيوان یادش نيامد ،اما فکر کرد پس گلهای توی گلدان او را
به این صورت الغرکه توی قا روسری ثابت بود معرفی کرده
بودند .نه! گلها دست از سرش بر نمیداشهتند .چشهمههای
سياه دوباره چسبيدند به ذهن

 .سرش را تکان داد .دو خهط

سفيد مهتابی روی مردمك چشمهای درشهت دختهر بهود و
نبود .توی چشمهای سياوش هم که تشکر کرد پرستار ،با خط
مهتابی و لبخندی نيمه رفت .قطرههای سرم تند تند از لولهه
نازک میدویدند به رگهای نازکتر سياوش و بعهد حهل مهی-
شدند در رنگ خون حتماً .دوباره خيره مانده بود سياوش ،بهه
انگشتان گره شده ی بيکار .کيوان ترسيد اگر بماند از سهوگل
باید بگوید و اینکه میداند یا نه و اینکه  ...دیگر نمیخواسهت
از سوگل بگوید یا بشهنود .نمهیخواسهت و نمهیتوانسهت و
نبایست حتی با خودش دیگر ازچشمهای سياه بگوید .نه! آن
همه درد ته نشين شده در ظرف دل
اش و در ته نگاه

 ،در پشت پرده سهينه-

 ،ته نشين باید میماند.
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 باید بروم.نگاه سياوش آویخته شد به پرده و پنجره پشت آن که حتمهاً
تاریك بود و همانجا آویخته ماند.
 معذرت میخوام اما خودت که این بيژنی رو میشناسهی.موافقت نکرد با مرخصيم .فردا عصر بهت سر میزنم.
سياوش گوش نکرده بود .کيوان دید نم چشمهای

را که می-

گفت از چيزی که میخواست بگوید و نمهیگفهت .گلهدان و
عطرش را با وسواس گذاشت روی ميز .انگار که ههر صهدایی
اکنون نقض قانون حيات بود یا که نقض حرمت عشق .برگشت
و دید سياوش را که کلنجار میرود با انگشتان و مالفه سهفيد
و با ذهن و دل و لبها و کلمات و وجود و روح .دست گذاشت
روی شانه این روح ماسيده و زیر لب چيزی گفت شبيه وردی
یا دعای وداع و یا که نگفت و قدم تند کرد و رفت .نرسيده به
در ،زخم چرک و مچاله روح

را پرت کرد در دهان باز سطل

آشغالیِ گوشه اطاق.
 ندیدیصدای

؟!
انگار از زیر باران آمده بود که ناگهان کيوان بوی

خيس ابر شنيد و قدم تند کرد؛ انگار کهه بترسهد خهيس
شود بی چتر.
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صدای قدمها یکبهاره جهان گرفهت و دور شهد و جهان داد.
سياوش تنها شده بود و فکر کرد که نمیداند سوگل کجاست
و شاید که گم شده بود سوگل الی سکوت روشن این اطهاق،
هيچ چيز گم نمیشد ،دنيا ولی بزرگ بود و نه خلوت و روشن
نبود اصالً .این مرد سوخته دنبال چه بود که مدام چشم مهی-
دواند الی سطور این کتا  .کاش سوگل آمهده بهود ،آنوقهت
صورت سفيدش را ميان دو دست میگرفت و چشمههای

را

مثل کتابی عجيب و قشنگ میخواند و باز ههم مهیخوانهد و
میخواند و خسته نمیشد و برای هميشه میماند در آن جای
عجيب قشنگ که گاه سبز میشد مثهل گلهدانی در دریچهه
قلب

و گاه گُر میگرفت و آت

های کسی حتماً الی کتا
ردپای

میزد قلب سياوش را .چشم-

بود که شهعله شهعله مانهده بهود

روی صورت مرد .سياوش خيره ماند به صهورت مهرد

که به لحن گرم شعله حهرف مهیزد و پوسهت
سوختن میداد .بال

و دست اسير سرم

پهلو خوابيد .مرد سوخته کتا

بهوی لحظهه

را ميزان کرد و به

را بست و از تخت پایين آمد.

لخ لخ دمپاییاش همراهیاش کرد .پرده را کنار زد و به جایی
آن دور ،خيلی دورتر از اتاق و بيمارستان و دنيا خيهره شهد.
شاید چشمهای
آمده بود و دست

را توی کتا

پيدا نکرده بود .دل

بهه درد

هم ،که اسير سرم مانده بود .دست بهرد و

سرم را باز کرد .تمام باید میشد این شکنجه مدام .شب آمده

37

بود و قا شده بود توی پنجره .بيهرون خنهك بهود حتمهاً و
سياوش فکر کرد نبض سنگی کوچه و خيابانها و مردم شههر
حاال بهتر میزند حتماً و یادش آمد که نهبض او نبایهد مهیزد
حاال دیگر و دل

گرفت .نگاه

از سرم طرد شده برگشت و

دوخته شد به عکس سياه پنجره.
مادر از پنجره که دور شد ،نگاه

همانطور اریب دوخته ماند

به سياوش که با کاغذهای بسياری کلنجار میرفت روی زمين.
صدای لرزش استکان و خ

خ

دامن و صدای خسته مهادر

که چای تعارف کرد تکانی به او نداد.
 سياوش جان؟ ممنون مادر ،اگر یه دقيقه حواسم رو جمع نکنم باید از نوشروع کنم.
 از وقتی رفتی شرکت همه چيزت شده این کاغذا  ...انگارهيچوقت تمومی ندارن  ...امروز دیگه بدتر.
 -شرکت کمی از کار حسابداری

را سپرده به مهن؛ یعنهی

خودم خواستم .وام معروفی رو زودتر میدیم مهیره پهی
کارش.
گردی گونههای جوان مادر رنهگ خهون گرفهت و نگهاه
لحن

دوباره پر از خشم شد و اندرز« :اینطور حرف نزن».
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و

 پدر من جز این عکسای روی دیوار و اون سنگ قبهر رویزمين یه روح زنده هم داشت مادر .که هنوز هست و همه
جا هست.
کلنجار میرفت سياوش هنوز با کاغذها کهه تمهامی نداشهت
انگار .فشار انگشتان مادر برحبه قنهد مانهده در دسهت

 ،از

خشم بود یا از چيزی که سياوش فکر کرد میفهمهد و نمهی-
فهمد ،وقتی پشنگههای قند پاشيد روی صورت و دامن مادر و
سياوش و کاغذها  .آنوقت نگاهها به هم رسيد و همانجا مانهد.
در هردو ردپایی بود از خشم که در یکی رشد مهیکهرد و در
دیگری میپژمرد و چيزدیگری که هردو فکهر کردنهد هرگهز
نمیفهمند آن را .
 اون پدری که تو االن ازش دم میزنی ،من بيست سال بهابيماری

زندگی کردم سيا .وصيت پدرت رو که خونهدی؟

اونجا چی برات نوشته بود سياوش هان؟
 خوندم ولی همهی وصيتا مثل همن ،انگار همه شونو یکینوشته ...
 -بسه سيا  ...خو

ميدونی پدرت هم راضی نيس  ...حها

آقا معروفی هم آدم بدی نيس سياوش  ...انقهد خهودت و
منو عذا نده.
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صههدای مههادر او گرفتههه بههود و جههان داده بههود یکبههاره.
انگارمادرجان گرفته بود و سبك شده بود از گفتن ایهن همهه
نگفته .نفسی کشيد و تکيه داد به مبل .ولی در سياوش حسی
جان گرفته بود و رشد کرده بود کهه گلهوی دل و روحه

را

میفشرد و نفس کم آورده بود .نشست روی لبه مبهل و تنهد
تند کاغذها را چپاند الی پوشه و برخاست.
 آره تو راس میگی مشکل از منه ،از فکرمن  ...از دوسهتداشتنم .پس میرم .خوابگاه شرکت جایی برا مهنم پيهدا
میشه.
مادر هيچ نگفت ،فقط نگاه کرد به سياوش که چه تند رد شهد
از کنار مادر و قا عکس پدر بر دیوار .انگار که تمرین و تکرار
شده بود این صحنه بارها.
خنکای کف دست را بر پيشانی حس مهیکهرد و نمهیکهرد.
پيراهن سفيد پرستار و قطرههای سر به راه و آرام کهه مهی-
آمدند تا نبض

را که نباید دیگر میبود ،دید و ندید .پرسهتار

چيزی گفت .لبهای او را یا موریانهههای خهوا و خسهتگی
جویده بودند یا پلكهای سياوش کهه واژههها ههيچ شهکلی
نگرفتند و سياوش چيزی نشنيد و ندید.
 -فکر میکردم خوشحال بشی بيام شرکت پيشت.
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کيوان ليوانها را پر کرد و هردو به کهف جوشهان لحظههای
چشم دوختند.
 سياوش اونجا پناهگاه درست و حسابی نداره ،مثل من همعادت نداری به این سوراخ سمبهها .هفتهای حداقل یه بار
بمباران داریم .هفته پي

قسمت انباری رو زدنهد .حهاال

جاش فقط چند تا گودالِ پُرِ خرده شيشه مونده برامون.
 میفهمم. تو هيچی نمیفهمی .مادرت رو تو این اوضاع تك و تنههابذاری که چی؟
 مادرم تنها نيست.داد زده بود و لحظهای طنين صدای

فقط مانده بود و دیگهر

هيچ .کيوان داد نزد ،کيوان اخم نکرد ،کيوان زل نزد ...کيوان
نرنجيد .کيوان میفهميد.
 معذرت میخوام حالم خوش نيس. آره  ...نخواستم بيای که راجع به ایهن موضهوع صهحبتکنيم .راست
سياوش ليوان

میخواستم از سوگل بگم برات.
را گذاشت .آفتا

چون دستی افتاده بود

روی سينهاش و انگار از افتادن نگاه
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میداشت .آفتها

گرمای وجود کسی را از آنسوی خيابهانهها و خانهههها و
ماشينها میآورد و میریخت به قلب

.

 دیروز رفتم خونهی مينا. مينا؟! آره .درسته ،من و مينا به هم زدیم .ولی به خاطر تو رفتم. ....زیر چشمی نگاهی انداخت به کيوان که هميشهه خهو
میفهميد و باقی ليوان

را سرخوشانه سرکشيد.

 تو چرا انقد ماهی کيوان. سختم بود .فکر کردم بعد از قطع رابطههمهون ،مينها بهدبرداشت میکنه و فکر میکنه پی بهانهام برا رابطه مجدد.
ولی رفتم و ازش خواسم با سوگل حرف بزنه .
 چی گفت؟ ظاهراً گاهی به خاطر کالسای موسيقی هنوز همدیگهه رومیبينن .گرچه گله داشت از سوگل که ظاهراً کناره مهی-
گيره ازش .کلی هم از من وتو گالیه کهرد .ولهی وقتهی از
حال تو گفتم ،قبول کرد یه جوری سر حرفهو بهاز کنهه و
ببينه چشه این دختر .ظاهراً قبالً زیاد از عشق برای مينها
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میگفته .مينا گفت خيلی عشق بهراش مههم بهود ،ولهی
نگاش به عشق یه جوری متفاوت بود.
 چه جوری؟سياوش خيره بود به دهان کيوان و حس میکرد با هر کالم او
دیوارها عقب میروند و دنيا بزرگتر میشهود بهرای او .نمهی-
فهميد واژه ها را ،اما نمیخواست تمام شود این حرفها و دنيا
بزرگتر شود .میخواست حرف بزند کيوان و سهياوش دنبهال
کند و بو بکشد رد پای واژه را تا برسد به نفهسهها و نگهاه و
لبخند سوگل .میخواست سوگلِ باقی مانده در دهان کيوان را
بيرون بکشد و همچو نوشيدنی بنوشدش .تشنه بود.
 .شبح سهفيد کسهی را دیهد و

احساس کرد میسوزد دست

و ذهن

بوی تند الکل که آشفت درون

دیگر نمیآمدند و مرد سوخته و کتاب

را .قطرههای سهرم
نبودند .پردههها پهس

رفته بود و اتاق خنکای سحر را از پنجرهِ باز ،با ولع میمکيهد.
معروفی روی تخت دوم خوا

بود .صدای تلفهن در راههروی

تاریك چندی پيچيد.
چراغ به دست ،تند و تند دوید و گوشی را برداشت.
 الو؟ -شرکت بهنوش؟
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به زحمت شنيده بود این کلمات را از ميان خس خس گلهویی
تنيده در خستگی و درد.
 بله بفرمایين. سياوش گلستان اونجاس؟ بله .شما؟خس خس گلو به گریهای تبدیل شده بود و دیگر معلوم نبهود
چه میگوید مرد.
  ...به سياوش بگو خونه خرا شدی .بيا  ...مادرت ...گوشی قطع شد و سياوش گوشی به دست خيره بهه تهاریکی
ماند .زندگی به سمت ذهن

نمیوزید دیگر .چراغ بها شهعله

بیجان خود ،نور کمسویی را زمزمه میکرد .صدای آژیر مثهل
هميشه ،ناگهان پيچيد.
سياوش و کيوان روی صندلی عقب تاکسهی مثهل دو سهنگ
ساکت و سرد و خيره ،البالی سکوت و دو خاطره مچاله بودند.
سياوش با چشمهای گشاد و مات اطراف و جهادههها را مهی-
کاوید .از فاصلههای ناتمام چه زود دلگير میشد او و نگاه کهه
میکرد مادرش در همه کوچهها و جادهها راه می رفت .انگهار
باز هم گم شده بود او .مردمی که تا لحظاتی پي

 ،خود را در

خانه و تاریکی و هزارتوها ،از اضطرا و تهرس آته
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و دود و

مرگ پنهان کرده بودند ،باز پياده یا سواره به خيابانهای شهر
بازگشته بودند تا روشنایی را و نفس کشيدن را تا شبی دیگر
و اضطرابی دیگر برای خود داشته باشهند و دوبهاره یادشهان
برود برف هميشه سفيد نيست و میشود که شبی ههم بهرف
سياه سکوت و ترس و آته

بریهزد از آسهمان و ....تاکسهی

ایستاد .هردو بی حرف بسوی کوچه پس کوچههایی که مهی-
دانستند خيز برداشتند .کيوان حتماً برقهای خيس پی در پی
را بر صورت سياوش میدید و میدید که سياوش سعی مهی-
کرد پاکشان کند چون مزاحمی و نمهیتوانسهت .دسهت

را

مشت کرده بود سياوش سخت تا نلرزد از نوازشی کهه مهادر
یادگار گذاشته بود در آن بارها .یکباره همهمه و جيغ آدم بود
و بوی دود و خاکستر که هجهوم مهیآورد چهون حجمهی از
کابوس و وهم .و سوخت چشم کيوان و سياوش که دویهد بهه
سمت خانهای که دیگر نبود و دیوار و پنجرهای که شعله می-
کشيد و مادری که حتماً دیگرهيچ نمیگفت و نمیدید و نمی-
شنيد.
 سياوش توییسرک کشيده بود مردی از ماشين و بی که پاسخ بشهنود،
تند تند از بمب گفهت و آوار و بيمارسهتان و مهادری کهه
آسيب دیده بود.
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 کارمند بانکم من .آقای معروفی گفتن منتظر شما بمهونم.گف هتن خودشههون تمههاس گههرفتن محههل کههارتون .االن
خودشونم بيمارستانن.
بيمارستان مثل هميشه بوی دلزدگی مهیداد .بهوی دلزدگهی
سرما دواند در تن سياوش که الل مانده بود .راهرو بی نهایهت
بود و اتاقهای باز و نيمه باز و نالهها و جيغها بر حجم آشهفته
ی زمستانِ ذهن

خراش میانداخت .مهتابیهای پریده رنگ

و دیوارهای چرک و شبح پرستارها و خون ،تند تند رقصيدند
و رفتند .صدای خسته دکتر که خوا را زیر ردیف دندانها و
پشت پلكها مز مزه میکرد انگار و تکان تن
یخزده کيوان ،حواس

با دستههای

را طلبيد.

 مادرتونن؟چيزی نگفت و زل زد و خيره شد بهه چشهمههای دکتهر
خسته.
 مادرتون از لحاظ جسمی سالمند .فقط چن زخهم جزیهیدارن که سرپایی درمان میشن ولی ...
این ولی اینجا چه میخواست دیگر؟ بعد از این ولی چهه بهود
که دکتر ترسيد و چشم انداخت پا ين و ترس ریخت به جهان
این سه مرد ترسيده .ولی  ....ولی...
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 -آسيب مادرتون یك آسيب جدی روانيه .مهو

انفجهار و

ترس ،بعضی عصبهای مغزو از کار انداخته .مادرتون باید
در یك مرکز روان درمانی تحت معالجه قرار بگيره ،ولهی
نميشه گفت حالت طبيعی بيمار کامالً برگهرده .متاسهفانه
این نوع آسيب این روزا زیاده .کار خاصی هم از ما ساخته
نيس.
رگبار تند باران روی پنجرهها پاشيد و روی گونه سياوش کهه
سرد بود و میلرزید .معروفی مچاله ترشد در کت سهياه اتهو
کشيدهاش و دستهای
و با دستهای

رعشه داشت .کيوان نشست کنارش

که نمیدانست به چه کار میآیهد سهرش را

پوشاند .سنگ شده بود روی صندلی .نفهس کهه مهیکشهيد
سياوش بوی بغض جریان گرفته در فضا میدوید در سينهاش.
خيره شد به تنهایی مادر و درد خهودش و هجهوم خهاطره و
ترس یکباره کوچک

کرد .معروفی ایستاد و شانههای

تکان

میخورد .نگاه خيس سياوش دنبال کرد پاهای لرزان این مرد
را که دیگر هرگز او را به عشق نمیرساندند.
صدای سنگين پای کسی آمد و تکان صندلی و حهس حضهور
حجمی در کنار تخهت .مالفهه را پهس زد و روشهنای صهبح
تابستان کرختی صورت

را شست .پنجرهها بسته بهود ،امها

پردهها سينهشان گشاده .کيهوان سهبزه و الغهر و خهاموش
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نشسته بود .چشمهای

خمار بود و انگار خوا

ندیهده بهود

اصالً.
 چقدر زود آمدی .میدونستی که طوریم نيس  ...یه جورمنشستی آدم ترس برش میداره.

کيوان انگار از خوا پرید .زل زد به سهياوش .انگهار او را اول
بار میدید و با نگاهی که میرفت تا پشت پلك و ذهن و جسم
و وجود ،میخواسهت ایهن جسهم رنهگ پریهده و غریهب را
بشناسد.
 نخواسم بيدارت کنم  . ...راسی چرا این پنجرههها بسهتهاس؟ هوای به این خوبی.
صدای

گرفته بود .خوا ندیده بود اصالً.

کيوان بلند شد به سمت پنجره .خميهازهای کشهيد پنجهره و
پلك باز کرد .صدای خالص گنجشكها و تکههای بزرگ نور و
خنکای نرم صبح با هم به فضای گيج اطهاق ریختنهد و دنيها
بزرگ شد انگار .اطاق خنکای صبح را با ولع نوشيد و سياوش
یادش رفت که کيوان چشمهای زردش را دزدیده بود.
 مرخصی گرفتی؟ -آره.
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 باز هم گل؟ گلها خشکيده بودند .گفتم تازه باشن بهتره. ولی من دوستشون داشتم. خب .اینها هم دوست داشتنين .نيستن؟( میدانم ک هر چیزی را دوست داری .هر چیزی ک بروی سروگ
بدهد و دوست نداری ک بگویم پژمرده شد و خشکید سیا .ولی چررا
نمیگویی و فکر نمیکنی ک من هم داستانی از شادابی و پژمردگری
دارم برای خودم شاید .هنوز ولی هیچکدام را ب هیچکس نگفتر ام و
درونم تاول زده از دردهایی ک حرف نمیشوند برای کسی تا سرکک
شود این دل و ذهن و زندگی) .
 میدونی سيا؟باید میگفت آن چيزی کهه تهه وجهودش جوانهه زده بهود و
وجودش را میخشکاند .آن حرفها که سنگين بودند و دل
تا

نداشت بي

از این .اگر نمیگفت دیر میشد شاید .اگهر

میگفت هيچ اتفاقی نمیافتاد حتماً .مگر چه اتفاقی بزرگتر از
این همه خراش که بر روح و قلب

بود می توانست باشهد در

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

این وجود پر از خراش را .فقط سياوش میشنيد و تا

که بخواهد از گيجی هضم واژههای غریب بيرون بياید ،بيرون
رفته بود کيوان از اتاق و راهرو و بيمارستان و نبود تا که ببيند
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چطور شب برمیگردد دوباره بهه اتهاق و نمهیشهنود فریهادِ
ترسناکِ حنجره خستهای که خليده در آن درد عشق حتماً.
نگفته بود .نتوانست بود و چطور می توانست بگوید و امها
نبيند و نشنود.
  ....انگار خاطرهش رو تو هوایی که ازش نفهس مهیکشهمپاشيدهن ...
خاطره؟ کيوان هم هزار خاطره داشت .نباید به هم خوردن آن
پلکهای خمار را در خاطره نگه میداشت .نباید نگاه میکرد و
خاطره میشد آنچه نباید میدید .حاال چطور باید این حجهم
درد را از وجودش پرت میکرد به جایی بيرون از ذهن و دل و
.....
 -میآرم

اینجا  ...وقتی بفهمه چقد دوس

داری ...

صدای همهمه ی راهرو دوید توی اتاق و الی کلمات و به ههر
چيزی در حجم فضا چسبيد .پرسهتاری سهينی صهبحانه بهه
دست با لبخندی ماسيده بر لب ،در را باز کرده بود .موههای
از مقنعه سرک کشيده بود بيرون .سفيدی لباس

دل را می-

زد .سينی را گذاشت روی ميز.
 صبح به خير .صبحانهات که تمام شهد یهه آمپهول داری.دیشب کمی شيطنت کرده بودی باز .ولی مچتهو گهرفتم.
خو خوابيدی؟
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پرستار و سياوش و کيوان نگاه کردند به دستی که بهاز اسهير
سرم شده بود.
تشکر که کرد کيوان ،پرسهتار رفهت .دمپهایی سهفيدش در
برخورد با کاشیهای صيقل خورده ،حریم سکوت را با وسواس
حفظ میکرد .در را که بست ،انگار سکوت را به همهمه راهرو
هم یادآور شده بود .سهياوش چيهزی نگفتهه بهود در پاسهخ
پرستار .در پاسخ کيوان هم  .نمهی خواسهت بگویهد انگهار و
کيوان فکر کرد میخواست بماند در خاطرهای با سوگل حتمهاً
که خيره بود به تن سفيد و نرم مالفه و دستهای

اسير سرم

مانده بود .ليوان چای را برداشت و وراندازش کرد.
 زیادی غليظه .بهتره نخوری .ميرم از بيرون ... نه چيزی نمیخوام .فقط یه نخ سيگار میکشم .نگهو کههنداری.
کيوان یك قلپ چای ریخت به گلو .از هجوم این همه شيرینی
به جان

چهره در هم کشيد و چای را گذاشت .دست بهرد در

جيب شلوار و فندک و پاکتی نيمه درآورد .یك نخه

را داد

بيرون.
 فقط یکی  ...پاشو برو دسشویی.سياوش فندک و سيگار را گرفت و کرخت بلند شد از تخهت.
چنگ زد به سينهاش لحظهای و سرفه کرد .لباسه
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چهروک

بود و چسبيده بود به تن
مانده از او .ساق پای

 .بوی نا میداد ایهن وجهود بهاقی

چه الغر شده بود .کيوان نگاه ترسيده-

اش را گرفت از او و ایستاد کنار پنجره .دست کشيد به گهل-
های گلدان .آ

داشتند اما پژمرده بودند .فکر کرد گلبرگها

چه زود مبتال شده بودند به تکههای سياهی از دنيای زشت و
سياه .گلهای تازه را جای آنها گذاشت .به طرف تخت سياوش
رفت .روی مالفه دست کشيد .انگار میخواست گرمای وجهود
سياوش را مشت مشت جمع کند .کهف دسهت

ناگههان بهه

خاطرهای خورد .سياوش حتماً به این خاطره زیاد فکر کرده و
زیاد در آن غرق شده که گرمای تن

شده و پاشيده روی این

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

که فلزی را یافته است در اعماق ذههن دریهای

زمان .سياوش گفته بود:
 کيوان تو ميتونی بگی دوست داشتن که ميگن چيه؟کيوان خندیده بود .با هم قدم میزدند .هوای ابهری غهرو و
برگهای زرد زیر پایشان کيفور میکهرد حهس درونشهان را
حتماً .دوباره گفته بود:
 میدونم .حرفم خنده داره. نه .فقط ناگهانی بود. -خب.
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 یك سالی هست که دوستيم ولی هنهوز از عشهق حهرفنزدهایم .این یعنی اینکه تو یك چيزیت هست.
 منظورت چيه کيوان؟ عاشق شدی؟ تو آدم رو از پرسيدن پشيمون میکنی میفهمی؟سياوش اخم کرده بود .کيوان به دنبال واژهها مهیگشهت تها
عشق را متناسب با ذهن سياوش معنی کند .بها خهود گفهت:
کسی را دیده حتماً.
 خب .باشه .من که بلد نيستم .فقهط اونهی کهه خونهدمو وشنيدمو میگم.
نگفت حس کردم .حس کردم را نگفت.
 ببين سيا .عشق یك لحظه اتفاق میافته .با یك نگاه. بعدش چی؟ -بعدش اگه دستت به

نرسه و دور باشه فقط اذیت مهی-

شی .خيلیها تا آخر عمر به یاد عشقی بودهاند که در سن
تو داشتهاند و نتونستهاند به دست بيارند.
 ولی این انصاف نيست. -آره .انصاف نيست .ولی قانون عشق اینه.

53

 قانون؟چيزی نگفته بود سياوش و کيوان دیده بود کهه دسهتهها را
مشت کرده .انگار سياوش بخواهد با قانون عشق بجنگهد .دو
روز بعد سفرهی دل

را پهن کرد برای کيوان و گفت :سوگل.

سياوش آمده بود و ایستاده بود ميان اطاق .نگاه

اما غریبه

بود دیگر .شکسته بود چيزی از وجودش انگهار و مثهل قها
خالی آینه بی حرف و پر از حرف مانده بهود آنجها .دله

راه

نمیآمد به زندگی .سينهاش ورم کرده بود و جا نداشت بهرای
تلمبار بغض و آه .این همه را بيرون اگر بریزد ،اتاق پر میشود
از شکستهها و خيسها و داغهها و ویرانهههها .مهیخواسهت
زندگیاش را باال بياورد از ته قلب

و رگها.

 چرا نذاشتن بميرم  ...بميرم و راحت شم از نکبت خودم.خراش صدای

رسيد به کيوان و شخم خورد حهواس کيهوان

ناگاه .برگشت .سياوش را دید که شانههای

میلرزید و همهه

وجودش هق هقی شده بود که باال میآمد و نمهیآمهد .مهات
ماند به این چشمها که مثل شمع آ میشد و چکه میکهرد.
بعد انگار که نخواهد خردههای شکسته سياوش پههن شهود
همه جا ،او را بين حلقه دستها گرفت .بوی سيگار را چشيد و

54

نفسهای بریده سياوش را که از جایی دور اما آشنا میآمهد و
میرسيد و نمیرسيد به او.
 چرا نذاشتن بميرم .منو چه به زندگی  ...چه بهه عشهق ...عاشق شدن مال اونایيهه کهه  ...ههم وزن عشقشهون ...
زندگی دارن  ...مال من نيس کيوان  ...مال من نيس.
حاال دل

را شخم میزدند کيوان .تيغهها چه عميق میشدند

با حرفهای سياوش و خون میپاشيد به فکهر  ...مهیلرزیهد
سياوش در دستهای کيوان هنوز و میدانست کيوان اگهر او
هم بگوید از درد ،سياوش پخ
خأل و فضا و نمیتوان نگه

میشود از الی دسهتهها در
داشت دیگر .چه دردیسهت کهه

عشق بکاود دلت را و تو اما نتوانی نعره زنی یا حتی که بنهالی
این رنج غریب را.
سياوش به سرفه افتاد .کبود شده بود از درد و چنگ میزد به
سينه و چيزی را درآن عمق فشار میداد.
 چيزی شده سيا؟ ...درد داری؟سياوش انگار نفهميد لهجه کيوان را  ...فقط خودش را رسهاند
به لبه تخت .کيوان چند دستمال کاغذی بيرون کشيد و پاک
کرد چکههای خيس و داغ شمع را .سياوش دسهتمال را از او
گرفت و خودش را کشيد روی تخت.
 -چيزی نداری بگی  ...نمیخوای دلداریم بدی؟
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 خودت هم میدونی که بی ربط میگی ...سوگلو مهیآرم ومیبينی اشتباه کردی .سهوگل فراموشهت نکهرده ،فقهط
دلخور شده.
زهرخندی چسبيد به لبهای سياوش .انگار که باید برای ابهد
بماند آنجا.
 وقتی بهم گفت دیگه نمیخواد منو ببينه ،یه چيهزی تهوچشاش بود .چشمها نمیتهونن چيهزی رو پنههون کهنن
کيوان .دل آدما رو قا کردن تو چشا .درد بود ،خون بود،
اشك بود توی چشماش.
تکرار کرد با خودش سياوش :چشماش ...
تکرار کرد با خودش کيوان :چشماش ...
 عشق اگه سرخورده شه ،خو به بار نشينه ،فقط از بهيننمیره کيوان  ...جاش یه چيز دیگه رشد میکنه و مهدام
بزرگتر میشه و دست میاندازه دور دلت  ...دور خهاطره-
هات و ثانيههات  ...دور زندگيت  ...یه چيزی از جهنس ...
نفرت ...کينه  ...آره کيوان  ...چشمای سوگل پهر از کينهه
بود.
 -بزرگ

میکنی موضهوع رو  ...فقهط بایهد از اول قضهيه

مادرتو میگفتی به

 .ولی هنوز دیر نشده ،مهن باههاش

حرف میزنم.
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و دل

لرزید کيوان و ندید که سياوش از کالفگهی و یهأس و

خشم سر تکان داد و نم اشك دوباره چشمهای

را شسهت.

کيوان گردن خم کرده بود و با نگاه درد و گالیه ،کهف سهفيد
اتاق را میکاوید .یك جفت دمپایی کهنه ،دور از ههم افتهاده
بود زیر تخت .کيوان پوزخندی زد از شباهتی کهه دیهد بهين
خودش و سياوش و این جفت کهنه دمپایی .دل
سوخت و نمیدانست چرا نباید باال بياورد زنهدگي

از ته مهی-
را بهرای

مردم دنيا .چرا فقط باید بنشيند و نگاه کند مهدام بهاالآوردن
زندگی سياوش را و بيشتر بسوزد و درد بگيرد دل

 ...و چهرا

از یاد همه رفته بود  ...از یاد سياوش حتی  ...و چهرا سهياوش
خودخواه نمیفهميد این تکه گوشت که کنارش هميشه بود و
مانده بود ،بوی نا و تعفن گرفته از این همه درد و سنگ نيست
که این ...
 توی این چندین سالی که با هم بودیم از بچگی و مدرسههتا حاال که  ...ببين سياوش ما بارها سفره دلمونو برا هم باز
کردیم و ناليدیم از فالکتمون که هميشه از یه جنس بوده
 ...حاال هم رسيدیم به جایی که هردومون شدیم شهبيه
هم  ...ولی ...
این ((ولی ))یکباره خوا را از حواس تبدار کيوان پراند  ...چه
گفته بود کيوان  ...چقدر گفته بود و چرا  ...کی بلند شده بهود
از روی صندلی و چشمهای

را دوخته بود به سياوش بيمهار.
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چشمهای

را انداخت پایين کيوان .چطور یادش رفته بود که

نباید چيزی از چشمهای سياوش ،به زندگي

بریزد کهه بهه

درد آورد وجودش را  ...چطور یادش نمانده بود که اگهر ایهن
درد هم بياید و شخم بزند وجود سياوش را ،کسی نيسهت تها
جمع کند تکههای سياوش را از خأل و نيستی و رنج ...
پرستار همهمه بيماران راهرو و صدای بلند خودش را که حرف
میزد با کسی ،به اطاق آورد .سهياوش نگهاه
گرفت .کيوان اما نگاه

را از کيهوان

چسبيده بود به کاشیهای سهفيد و

صاف .معروفی بود که پا به پای پرستار و صدای بلندش دویده
بود داخل .سالم کرد و کيوان صندلي

را تعارف کرد و رفهت

گوشهای تا حواس آشفتهاش را باز بيابد .سياوش آستين

را

باال زد و منتظر ماند .رد اخم از حضور بی خبر غریبه در حریم
درددلشان توی صورت

پيدا بود .پرستار شتابان و بی توجهه

به سه مرد کارش را میکرد .سرنگ را انداخت تهوی سهطل و
انگار بخواهد سکوت سنگين سه مرد را بشکند گفت« :بهازم
که صبحانه تونو نخوردین».
 اشتها ندارم.معروفی بلند شد از روی صندلی.
 -من صبحانه آوردم  ...میآرم با هم میخوریم.
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پرستار رفت ،اما همهمه راهرو را جاگذاشت .سهکوت لهبهها
هنوز ميل به ماندن داشت .لبهای کبود معروفهی سهکوت را
ادامه نداد:
 رفته بودم آسایشگاه  ...مادرت میخواس تو رو ببينهه ...حال

بهتر شده  ...میگفت دله

بهرات تنهگ شهده ...

دکترش گفت اگر چه هنوز از گذشته فقط تهو رو بهه یهاد
داره ولی دیگه کمتر تحت مراقبت ویهژهاس  ...متاسهفانه
اجازه ندادن بيارم

.

 مادرمو میبينم بعداً.رد اخم هنوز توی صورت سياوش چين انداخته بود .معروفهی
نگاه درماندهاش را آویخت به کيوان.
 البته ،البته  ...میرم صبحانه رو بيهارم  ...شهما ههم اگههزحمتی نيس کيوان جان با من بيا.
سوگل گفت« :از اول نباید قبول کرده بودم باهات بيام سيا ...
این سينما همهاش فيلمای آبکی میذاره»...
 این بار نوبت منه سوگلی .نوبت خودت هرجا که خواستیدر خدمتم.
خندیههده بههود سههياوش و چشههمك زده بههود بههه کيههوان
خاموش.کيوان ولی نگاه

خيره مانده بود به برق اخم سهرخ

59

لبهای سوگل که در کورسوی سالن از چشمك سياوش گيرا
تر بود .انگار در تالش خواندن نوشتهای که دیهده نمهیشهد
خو  .خواند یا نخواند که دست گذاشت روی شانه سياوش و
تنهای

گذاشت با آن برق لب غریب.

معروفی دست گذاشت روی شانه کيوان که عقهب مهیمانهد
مدام .کيوان ایستاد و دید نم اشك را در گوشه این چشمهای
خسته که حتماً نمیشد مثل بغض پنهان

داشت.

 پيدات نکردم دیروز  ...باید چيزیو بهت بگم کيوان جان ... .... نمیدونم چطور باید بگم ولی ...دیروز صهبح آزمایشاشهوگرفتم.
 میدونم  ...میدونم .دیشب رفتنی دکترشو دیدم  ...همههچيو بهم گفت حا آقا.
و دستهای مرد را که انگار این مدت که پيرتر و سهنگينتهر
شده بود کنار زد .چشمهای نمدارمعروفی لحظهای گشاد شد
و بعد نگاه

را پایين انداخت .اشك به پایين سرید.

 من هنوز گيجم  ...چرا؟ ... -دیره و همه مراقبتا هم بی فایدهس ...
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نگاه کرد به کيوان که ورم کهرد بغضهی در وجهودش و مانهد
همانجا .خفه میشد کيوان .بغض ورم کهرده کيهوان بها صهدا
شکست .گوشه نيمکتی در خود مچاله شد .چند نفر رد شدند
و نگاه نکردند .انگار گریستن رسمی بود که باید رعایت مهی-
شد اینجا.
 من که نمیفهمم چرا این کارو کرده .هميشه از من بهدشاومده .حق هم داره  ...گرچه من فقط میخواستم ...
نشست کنار کيوان ولی با خودش حرف زده بود:
 کاش میتونستم کاری بکنم.دستهای پيرِ سنگين

باز مانده بود روی شهانه کيهوان کهه

میشکست .کيوان برای چندمين بار توی دله
فقط اونو دارم .اما باز هم کسی صدای دل
هم نيامد که تا حاال آدرس دل

داد زد :مهن

را نشنيد .یهادش

را به کسی داده باشد.

آدرس را دوباره خواند .کاغذ چروک و نم برداشته بود .تها بهه
حال این طرفها نيامده بود و فکر کرد چرا اصالً باید میآمهد.
مينا گفته بود« :خانه اگر بهزرگ و قشهنگ باشهه آدمهاش از
خوشگلی میافتن .سایه خودش را دید کهه همهراه

دراز و

باریك میآمد .زیر چشمی به درختهای جلوی خانهها نگهاه
میکرد .مينا گفته بود :به این درختا حسودیم میشه».
 -چرا؟
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 آخه دوسشون داری و زیادی نگاشون میکنی.دست

را گذاشت روی سطح سنگی دیهوار .گهرم شهد کهف

دست

 .همين کوچه باید میبود .آدرس تا اینجا آمهده بهود.

سياوش گفته بود« :یه جوری مثل خونه هایيه که میگهن تهو
بهشت هست  ...اصالً ساختن برای سوگل ».زنی از روبرو می-
آمد و قالده سگ پشمالو و کوچ
به کيوان که رسيد دستهای

را با بیقيدی تکان میداد.
را نبهرد سهمت روسهری تها

جوانههای شرابی رنگی را که از آن سرک کشيده بهود عقهب
براند .وقتی رد شد برق سبز نگاه

ههم همهراه عطهر تنهد

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

و چانهاش را لرزاند .قبهل از آنکهه سهياوش چيهزی

بگوید ،بلند شده بود و حاال تند تند نفس مهیزد و سهينهاش
یکباره تنگ شده بود در این تاریکی .عطر آشنا را دنبال کرد.
راهرو ناتمام تمام که شد رسيدند به سالنی که خهالیاش پهر
بود از صدای مالیم آهنگی که کيوان هيچوقت نشنيده بود اما
مثل ورد دعایی در جان تبدارش تکرار میشهد و نمهیشهد.
سوگل که نشست ،شبِ موهای
پخ

از زیر ابهر سهفيد روسهری

شد روی سينه نيمکت .سينه کيوان تنگتر شد انگار.

 من هم خوشم نمیآد از این فيلما  ...هميشهه آخهرش رواول لو میدن ...
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نگاه که کرد به سوگل ،میدانست این نيم رخ ،حاال افتاده بود
روی مردمكها و چشمهای تشنه ،نوشيده بودش  ...سهردش
بود کيوان یا که گرم ...
 کاش سيا رو هم کشونده بودی بيرون  ...دیرمون ميشه ...ميدونم که میخواد لجبازی کنه وگرنه خودش هم فهميد
چه مزخرفی بود این فيلم.
سرخی لبها برق زده بود ،نه ولی به اندازهی کبود خيسی که
الی پلكها گم و پيدا بود.
 تا سيا بياد معطل میشيم  ...بریم پارک  ...خروجهی ههمپيداس  ...سيا که بياد میبينيم

.

از هجوم ماشينها و آدمها گذشتند .نمیفهميد چرا اما نمی-
شود رد شود از هجوم فکر و احساس  ...پهارک خلهوت بهود،
پيرمردی آ

میپاشيد روی چمنها .بوی خالص و سبز چمن

دوید در جان گيج کيوان.
 سيا گفت انگار با مينا به هم زدی  ...میگفت معلوم نهيسچته.
 نه  ...ما به هم شبيه نيستيم. شبيه؟! ...مينا هم مث تو فکر میکنه؟ -نمیدونم.
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 ولی من میدونم.نور چراغ برق ریخته بود روی سنگفرشها .بلند شد کيهوان و
روبروی سوگل ایستاد .سایه روشن شاخهها خط انداخته بهود
روی این جسم حاال.
 خب؟!با نوک کف

ضر

گفته بود سوگل روی سنگفرش و نگاه

با ماشينها میرفت.
 خيلی دوستت داره.بلند خندید کيوان و قبل از اینکهه تمهام شهود ایهن خنهده
نشست  ...نفهميد این خنده از کجا آمد و چرا سهياوش کهه
رسيدگونهاش خيس اشك بود ...
حاال سگ پشمالو کف

خاک گرفتهاش را بو میکشيد .اندازه

دو کف دست بيشتر نبود .زن قالدهاش را بهه دسهت داشهت
هنوز .سيگارش به ته رسيده بود و سر انگشهتان

سهوخت.

انداخت توی جوی آ و به زن نگاه کرد.
 اینجا به غریبهها گير میدن  ...برگشتم بهتون گفته باشماینجا نایستيد.
 -درست میگين  ...ممنون.
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نگاه سبز گير داد به سراپای کيوان .بعد به آسهمان ،بعهد بهه
زمين .دوباره به سراپای کيوان .پشمالو زمين را بهو کشهيد و
دنبال زن راه رفت .راه افتاد کيوان .پالک  64را هم اگر پيهدا
میکرد ،باز هم غریبه بود .توی این کوچه ،این شهر ،توی همه
دنيا غریبه بود و آدمها حق داشتند خيره نگاه

کنند .حهق

داشتند گير بدهند به او .سوگل هم خيره نگاه

کرده بهود،

وقتی بلند خندیده بود .وقتی گونهاش خيس اشك شده بهود.
کوچه به اندازه خيابانی وسيع بود .درخهتههای بلنهد ،از دو
سمت شاعرانهاش کرده بود .پهالک 64دری سهياه داشهت و
دیوارهایی از مرمر سفيد .پنجره بعضی اطاقها باز بود .یهادش
آمد کيوان که تابستان است ،اما چرا او اینقدر سهردش بهود.
تکمه آیفن را با سرانگشت یخ کردهاش فشرد .صدای زنگ را
که در فضای ساکت خانه و کوچه پيچيد ،شنيد .کسهی ولهی
جوابی نداد .سياوش گفته بهود« :نهيم سهاعت یهه لنگهه پها
ایستادم .اونوقت تازه سوگل در را باز کرد و گفت معطهل کهه
نشدی .داشتم ضعف میکردم ،گفتم نه واهلل اصالً .اونوقهت از
خنده ریسه رفت سوگل».
هوا رو به تاریکی میرفت .چراغ برقها تك تك روشن مهی-
شدند .المپهای حياط انگار از شب پي

روشن مانده بهود و

حاال که تاریکی آنها را جان میداد ،کيوان آنها را دید .تکمهه
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آیفون را دوباره فشرد .صدای قدمهایی را شنيد که تا نزدیکی
در آمد ،و لی برگشت و دیگر شنيده نشد.
 کيه؟ کيوانم  ...خيلی وقته ... کيوان؟ خودم ميام  ...آیفون خرابه.صدای تقی آمد و مدتی دوباره سکوت بود و انتظار .کيوان یقه
پيراهن

را مرتب کرد و عرق را از گلو و پيشهانیاش سهترد.

میدانست اما تن

بوی عرق دارد هنوز .صدای پا نزدیك شد

و انگار زمستان برگشت .در باز شد و سوگل و موهای ریختهه
روی شانهاش پيدا شد .نور حياط مهیتابيهد و انگهار از خهط
بازوها و منحنی خندان صورت او بود که نور پاشيد بهه نگهاه
کيوان .سرش را پایين انداخت.
 معطل شدی نه؟ هنوزم که هستم. بچه پررو  ...بيا تو.و دوباره خندیده بود سوگل  ...کيوان فقهط لبخنهد زده بهود.
سرما انگارخندهاش را خشکانده بود فقط .باغچهه خشهکيده
بود .گلدانهای دور چيناش هم  ...نور المپها افتاده بود توی
استخر و بازیگوشانه باز میگشت به چشهمههای سهرگردان
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کيوان .سياوش گفته بود « :اولين چيزی که دیدم استخرشون
بود .سوگل گفت از روی نقشه سعدآباد ساختن».
 میخوای بيرون بمونيم؟ هوای خوبيه. نه بریم تو  ...زیاد نمیمونم.ترس میانداخت به جان

استخر و هوای خو

و چشمهها و

لبخند بیحصار سوگل .از پلکان کوتهاهی گذشهتند .فضهای
سالن خنك بود و پر از تابلوهایی عجيب.
 میتونی تا من برگردم با پيانو مشغول شی.با دست نگاه کيوان را راهنمایی کرد به سمت پيانویی که کنار
مبلهایی بزرگ ،محجوبانه نشسته بود.
کيوان دست کشيد به شاسیها .هجوم انبوهی از صدا ،سکوت
فضا را خراشيد .بعد یکی از شاسیهها را فشهار داد .دوبهاره
فشار داد .و هر بار چيزی از گذشته ذهن

را انباشت .ذهن

مثل قطاری پر سر و صدا حرکت کرد و بهه سهياوش رسهيد.
سياوش روی نيمکت هميشگی پارکی که غرو ها بعد از کهار
با هم مینشستند ،نشسته بود .کيوان اولين بار بود که میدید
چيزی میخواند .کنارش نشست .سياوش گفت:
 تو اینها را بلدی؟ -چی هست حاال.
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 آموزش پيانو .خيلی در هم بر همه. ميخوای اینطوری یاد بگيری؟ مگه اینطوری چشه؟کيوان خندیده بود و بعد سيگاری گيراند .سياوش نگهاه

را

از کتا گرفته بود حاال .کيوان گفت:
 باید عملی کار کنی .یعنی این کتا رو داشته باشيو پيانوهم کنار دستت باشه .حاال واسه چی پيانو؟
 آخه سوگل پيانو که ميزنه خيلی زیباتر ميشه .یعنی همهچی زیبا ميشه .حتی قا های روی دیوار بها مهن حهرف
ميزنن انگار.
 پس بگو! خب .دوس دارم من هم بلد باشم. بد جوری افتادی تو دام این دختره سياوش. حاال بلدی یا نه؟ ميتونی یادم بدی؟ یا ميخوای همينطوریبهم بخندی تا آخر؟

سه تاری از دیوار آویزان بود .دست که زد بهه تارهها .صهدای
مالیمی پيچيد .گرد گرفته بود سه تار .مدتها فراموش شهده
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بود .سياوش گفته بود« :اولهها همههاش سهه تهار مهیزد ...
حوصلهام سر میرفت  ...خودشو میخواستم من».
 توی تاریکی موسيقی حال دیگهای میده به آدم ...تاریك نبود هوا زیاد .کيوان نشست و سوگل سينی شهربت را
گذاشت روی ميز .پشت سوگل تابلوی مردی بهود بها گهوش
بریده.
شربت را یکباره سرکشيد .خنکا به جان
سيگاری روشن کرد سوگل و پي

ریخت.

از آنکه ببرد ميان لهبهها

گفت:
 مادرم طبقه باالس .از وقتی بابامو گرفتهن خودشو حهبسکرده تو اطاق و سياه پوشيده  ...سيا گفته حتماً بهرات ...
همه چيو برات میگفت.
دور شد صدا و دود سفيد سيگار فاصله شهد بهين نگهاه
خسته کيوان و لبهای نازک سرخ.
 میگه پدرمو اعدام میکنن  ...خوابشو دیده انگار. کی محاکمهاش میکنن؟ تازه بعد این همه وقت پرونهدهشهو فرسهتادن دادگهاه ...ظاهراً قاچاق تریاکم به پروندهش اضافه شده .چن هفتهه
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دیگه محاکمه میشه  ...بابام ولی از دود سهيگارم بهدش
میاومد.
و دود سيگار را که پاشيد توی فضا ،با نگاهی کنجکاو کاویهد
تا که گم شد دود .کيوان کاوید نگاه سوگل را که چيزی در آن
دود شده بود انگار.
 هيچوقت قاچاقچيا خودشونو درگير دود نمیکنن.چه کسی این حرف را زد .چشمهای سوگل گشاد شهده بهود.
نباید این حرف را میزد کيوان ،ولی زده بود .از چه کسی این
حرف را شنيده بود .یادش نيامد.
 معذرت میخوام  ...منظوری نداشتم.سوگل سيگارش را توی سينی خاموش کرد.
 چرا  ...چرا حرفتو بزن  ...خوبه که توی دلتو زود رو مهی-کنی.
کيوان سر انداخت پا ين.
( دستی روی دلم چنگ زده و نمیگذارد رو کنم آن را ،حررفهرای
درونش را سوگ ! اگر زود رو میکنم دلرم را ،پرس کااسرت مررد و
مردمانی ک بخوانند قص ی دلم را و پر باشد هر جا اسم من ب جای
مانونی ک میخواندند ب شعر .کااست شاعری ک شعر کند دلم را
و رسوای جهان کند مرا ب عشق و عاشرقی .مانرون شردنم را چررا
کسی نمیداند هنوز ،اگر من زود رو میکنم دلم را سوگ سریاوش
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هم نمیداند انگار و نخواهد دانست دیگر .دلم را مثر سریگاری دود
میکنند و فوت میکنند ک محو شود و نمیشود در هوایی ک هنوز
حرمت عشق را میداند و نمیداند اما کسی ک دوستش میداشت ام
و دارم .سیاوش هم نمیداند ک مشت مشرت خراهره دارد از مرن و
هنوز ماندهام ک چرا حنارهی من در خاهراتش گنگ اسرت و بری-
صدا) .
سوگل دوباره سيگاری گيراند و پا روی پا انداخت و حرف زد.
از پدرش گفت که خو

بود و هيچوقت نبود .از طلبکارها که

داد میکشيدند وخسته نمیشدند .از مادرش که عاشق بود و
به جنون نزدیك شده بود .از همسایهها که نگاه

میکردند

و حرف نمیزدند .از خودش  ...که تنهاست و میترسد از همه
چيز ...و از اینکه خانه را بگيرند و آواره دنيا شهود بها مهادری
مجنون .از سياوش اما نگفت .کيوان سرش را باال برده بهود و
نگاه میکرد به سوگل که دستهای

هم مثل صدای

مهی-

لرزید .انگار خودش یکی از سه سيم تهاری بهود کهه نواختهه
خواهد شد و خواهد لرزید صدا و جسم نازک
 معذرت میخوام .نمیخواستم ناراحتت کنم.سوگل بلند شد و رفت .لرز صدای

با کيوان اما ماند .با صدای

به هم خوردن ليوان سرش را بلند کرد .سوگل بها نوشهيدنی
برگشته بود .قبالً دیده بود کيوان و سياوش گفته بود:
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«برام ریخت .تند بود و گلوم سوخت .انقد خندید سوگل .ولی
همون نصفه ليوان را هم باال آوردم .جيغ کشيد و گفت بچهه-
ای هنوز».
ليوانها را لب پر کرده بود سوگل و نمیخندیهد .کهف تمهام
نشده بود که یکی را سر کشيد .چشمهای

بسته بود و باز که

شد ،نم اشكشان را کيوان دید .تند بود یا که دله
بود؟ کيوان ولی دل
تندی دماغ

گرفتهه

گرفته بهود .ليهوان را برداشهت و بهوی

را چين داد .میدانست که تلخ اسهت .شهنيده

بود جایی .گلوی

سوخت و به سرفه افتاد .ليوان نيمه را امها

توی دست نگه داشت.
 آرومم میکنه. معذرت میخوام ناراحتت کردم. -فراموش

کن.

کيوان حس کرد گلو و تمام معدهاش میسوزد .یهادش نيامهد
آخرین باری را که چيزی خورده بود .تن

سهنگين و سهرش

سبك میشد .شنيده بود و حاال میشد راحت فراموش کهرد.
در نرمای مبل فرو رفت .دستهای سوگل را دید کهه دوبهاره
ليوان را پر میکرد .رگهای دست

چه آبی بود .پلهكهها را

بست تا تلخی خنکایی که در جان

دویده بود همراه بها ایهن

آبی عجيب مزه مزه کند .چشم که باز کرد هردو ليوان خهالی
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بود .سوگل هم فرو رفته بود در سينه مبل و به سهقف زل زده
بود .سينهاش نرم نرم بلند میشد و مینشست ،اما در نگاه و
ذهن کيوان نشست و بلند نشد دیگهر .چشهمهها را بسهت و
سرش را تکان داد .چشم که باز کرد سوگل نبود اما رگههای
آبی و دست الغر به دیواره ذهن

چسبيده بود .بطری هم بود

و پاکت سيگار .چشمها را تنگ کهرد ،امها مهتن روی بطهری
خوانده نشد .ليوان را تا نيمه پر کرد و سر کشيد .باز هم تلهخ
و تند بود و به سرفه افتاد .از کجا شنيده بهود؟ دسهت بهرد و
سيگاری برداشت .سيگار سوگل عطر گل میداد .سهوگل کهه
نشست ،دود را بيرون داد و خندید .سردش نبود و سبك بود
و عطر گل پيچيده بود در فضا .بختهك درد از روی سهينهاش
بخار میشد نرم نرم .سه تار از فراموشی به دستهای سهوگل
باز آمده بود .کيوان خم شد تا بگوید از رفتن ،سه تار امها بهه
صدا آمده بود و چشمهای سوگل بسته بود .یادش نماند آنچه
را که میخواست بگوید و به آغوش نرم مبل برگشت .سه تهار
میلرزید و سينهها همرقص میلرزید .قفل کرد انگشتها را تا
که نلرزد و چشمها را بست .صدای سه تار و لرزش سهينههها
تکرار شد .سياوش گفته بود « :بعضی وقتا وقتی سه تار مهی-
زنه ÷،انگار خودش نيس .یه جوری میشه  ...میترسم که تهو
خيال

مرد دیگهای باشه  »...نگاه کرد .سوگل با کس دیگری

نبود و در خيال

حتماً سياوش بود فقط .سينهها میلرزیهد و
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قفل کرد انگشتهها را کيهوان و چشهم بسهت .حجهم شهب
سنگينتر شد در او .تصویرهای زیادی آمدند و رفتند .کيهوان
هيچ کدام را ندید .دیده بود اما قبالً .بعد تصویرها در هم فهرو
رفتند و ....
( دستی الغر که دست سياوش را گرفتهه بهود و بعهد همهان
دست که هوای خالی را چنگ میزد .سياوش بود کهه لبخنهد
میزد و میگفت هزار بار .فقط میگفت هزار بار و میخندید و
کيوان دوید حاال .دور شد تا هزار صليب پيدا کند و هر لحظه
را هزار بار به صليب کشد .اما لحظه و زمان را نمیشود کشت.
حاال سياوش بود که با او قدم میزد و یکباره ایستاد و گفهت:
«تو کارهای زیادی برایم کردهای .یکي

همهين کهه مهرا بهه

سوگل نزدیك کردی .نامهها ،وقتی گفت نامهها ،خواست کهه
کيوان را در آغوش بگيرد که یکباره تن سياوش بوی سهوگل
داد و نزدیکتر شد این بو )
چيزی تکان

داد .چشمها را که باز کرد ،سوگل باالی سهرش

بود و لبهای سرخ

باز و بسته میشد .لبهای ماهی سهرخ

تنگ چه قشنگ باز و بسته میشد و کيوان شمردشان 87 ...
بار.کسی داد زد  ...گونه کيوان سوخت  ....دهان ماهی نبود ...
کيوان گریست  ...دهان ماهی مال او نبود  ...مال مهن نيسهت
میدانم  .هيچ چيز مال من نيست .دوباره چيزی تکهان

داد.

دهانی ترد و سرخ و قشنگ بهاز و بسهته مهی شهد .واژههها
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همچوحبا میگسستند و صدای سه تار میآمد .فریاد مهی-
کشيد کسی .صدای سه تار در هم پيچيد و هيچ صدایی نمی-
آمد .پر از حبا

شده بود تُنگ .خواست از گودی مبل بيرون

بياید و دست بکشد به سرخی لبها .مبل اما میمکيهدش در
خود انگار و انگار که دستی سنگين روی سرش بود .پاههای
را جفت کرد و به زمين فشار داد .پي

از آنکه دستهای

اما

به سرخی لبهای کوچك ماهی برسد ،کسی دسهت انداختهه
بود دور تن

و بلندش کرده بود .حجم تاریك شب از جهایی

دور به چشمهای

ریخت .کسی او را میکشيد .دستی چانه-

اش را لمس کرد و چيزی به گلوی

ریخت .عق زد و سهوزش

را از معده تا دهان حس کرد .دوباره عهق زد و بهویی تنهد را
حس کرد و بعد سرمایی را که روی سرش میریخت.
شب کم کم از چشمهای

دامن بر می چيد .حاال چکههههای

آ را میدید که پلكهای

را به هم میچسباند و سهوگل را

که هراسيده و کالفه باالی سرش ایستاده بود و نایستاده بهود
و صدای
لباس

میکرد مدام .پس کنار وان ولو شهده بهود کيهوان.
خيس بود و سرش سنگين.

 معذرت میخوام  ...نباید زیاده روی میکردم.دوباره عق زد .بدش میآمد از این بو و از خودش .حولهای به
دست

داد سوگل و بيرون رفت .به سنگينی بلند شهد و رو
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به آینه ایستاد رنگ

پریدهتر از قبل بود و صورت

کبهودو

الغرتر.
آ زد به صورت و دستی به موها کشهيد .بهدش مهیآمهد از
خودش و این صورت کبود .سرش را گرفت زیر آ ؛ کاش می-
شد تصویرهای ذهن

را هم میشست .نمیشد.

به سالن که برگشت ،صدای سه تار را پي
آورد .نگاه

از سوگل به خاطر

را تند دواند روی مبلها و ميهز تها کهه ببينهد

چيزی از وجود نجس

نمانده باشد .نمانده بهود و نفسه

را

بيرون داد.
 معذرت میخوام .نباید زیاده روی میکردم.سوگل سه تار را کنار گذاشت و صاف نشست .عرق کرده بهود
و سينه تبدارش پيدا بود .به کيوان نگهاه کهرد و حهس کهرد
کيوان که ذو

میشود و یخ میزند انگار .سهکوت ،آهنهگ

سنگينی بود که نواخته شده بود و شقيقهههای
بود.
 بهتر شدی؟ .... بشين  ...حرفی داشتی حتماً ...... -
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گهر گرفتهه

 فقط لطفاً از عشق و این مزخرفات نگو  ...حتمهاً سهياوشگفته بيایی.
را بياد آورد کيوان  ...اما یادش نيامد چهرا هنهوز

تازه آمدن

چيزی نگفته بود .نشست و شقيقههای
شب هنوز توی نگاه

را فشار داد .رد پهای

مانده بود.

 نه  ...یعنی آره  ...میدونی ... چی رو؟ که سياوش از دوریم داره تلف میشه؟ که دس ودل

به کار نمیره؟ که مدام سيگار میکشه؟ بهه درک ...

مگه من حالم بهتره ...
 نمیذاری حرف بزنم من  ...این دفعه فرق داره  ...سهياوشخودکشی کرده
 !!...معدهاش سوخت و مچاله شد در خود .فکر کهرد سهوگل ههم
مچاله شده حتماً از درد.
 االن خوبه  ...یعنی االن بيمارستانه  ...ولی  ...دکترا اميدیندارن.
سرش را گرفت توی دستهای

 ،انگار بخواهد ترکيهدن

کسی نبيند ،ولی ترکيدن بغض
کاش گریههای

را با عق زدنهای
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را

را سوگل حتماً دیهده بهود.
جا گذاشته بود .انگشهت

دراز شب اما آمده بود و تارهای دل

را نواخته بهود .صهدای

درد میآمد و چنگ میزد روی صورت مات سکوت .نگاه کرد
به سوگل که حتماً نمیخواست ترکيدن بغض

را کسی ببيند.

سوگل با چشمهای گشاد و دهان باز خيره بود بهه او و دسهت
گذاشته بود روی سينه که بلند میشد و مینشست تند تنهد.
لب

و بعد تمام تن

لرزید و ناگهان بلند شد و دویهد .بلنهد

شد همراه او کيوان و نگاه

بدرقهاش کرد .دری گشوده شد

و بعد صدای هق هقی که به سرفهای دردناک میمانست آمهد
و روی درد کيوان نشست .نشست کيهوان و سهرش را تهوی
دستها گرفت .داغ بود سرش و سنگين بود .صدای هق هق و
سه تار تکرار میشد در آن و داغتر و سنگينترش مهیکهرد
مدام .پاکت سيگار را برداشت و رفهت بهه سهمت اتهاق کهه
آغوش

گشاده بود .پردهای بزرگ چشم پنجره را بسته بود.

سياوش گفته بود:
«اتاق

یه پرده داره بزرگ .دو تا مرغابين ميون یه دریاچهه.

گفتم یکی سياوش ،یکی سوگل .سوگل کلی خندیهد ،گفهت
مث بچهها با مزهای».
کيوان سياوش و سوگل را با دست و ذهن کنهار زد و داخهل
شد .گرم بود و تاریك .المپ را روشن کرد و فکر کرد در امان
است حاال .صدای هق هق فرو رفته بود در بالشی آبهی ،ولهی

78

هنوز قلب کيوان شخم میخورد .لبه تخت نشست تا در امان
بماند باز .از چه؟
 سيا خودش نمیدونه  ...میخوام بيای با من سوگل .قهولدادم به

.

سوگل نشست و خيره شد به پرده بهزرگ .کيهوان سهيگاری
گيراند و گذاشت الی انگشتهای سوگل تا کهه حضهورش را
یادآور شود .تب کرده بود رگهای آبی سوگل .بلند شد کيوان
و سياوش و سوگل را از چشم پنجهره و سهوگل و  ...خهودش
کنار زد .دریاچه مو زد و مرغابیها پر کشيدند انگهار .شهب
بود و باغچه بی رنگ ،بی بو.
 تو که رفتی سرشو کوبيد به باجه تلفهن .رفهتم طهرفپسم زد ولی .حال

خو نبود و به همه فح

.

داد  .گفت

از من متنفره و نمیخواد دیگه منو ببينه .بعد ههم رفهت.
نذاشت همراش برم .فکر کردم تنها باشه بهتره.
دست کشيد به کتا های آشنا که تکيه داده بودند به ههم در
قفسهای بزرگ.
 -ولی دیگه برنگشت .کم کم نگران

شدم و سراغشو همه

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

مادرش و همهاش گریه کرده بود و فح

داده بود ...

ورق زد کتا ((جان شيفته)) را که از قفسه برداشته بود.
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 پریروز زنگ زد شرکت .شلوغ بود و صهداش نمهیاومهدخو  .مدام عذر خواهی میکرد و میگفت دوست خهوبی
بودم براش .از تو هيچی نگفت .از خودشم چيهزی نگفهت
وقطع کرد .دلشورهام فایدهای نداشت .پيداش نکردم تها
که شب

همسایهها زنگ زدند که خودکشی کرده.

((جان شيفته)) را گذاشت و تکيه داد سنگينی سهرش را بهه
شانهی آشنای کتا ها.
 سم خورده  ...رفته تو خرابههای خونه شهون  ...یهه گهداپيداش کرده.
سوگل چيزی نگفته بود .نگاه

کرد که پك میزد به سيگار

و لذت میبرد انگار از اینکه گم شود در دود.
 دکترا میگن دیر شده سوگل!مات بود شيشهی کبود چشمهای سوگل و کيوان نمیفهميهد
چه بود که دود شده بود در این چشمههای سهياه .سهيگاری
گيراند و گم شد در دود.
 نمیتونم. ... از من نخواه کيوان  ...نمیتونم بيام. -ولی تو باید بيای.
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 -هيچوقت دوس

نداشتم.

 ...؟چقدر دوست

داشت که تب کرده بود و هذیان میگفت .داغ

بود دستهای

و دردش گرفت کيوان.

 می خوام فراموش کنم  ...نه فقط اونهو .بلکهه دروغ ایهنمدتو .آره کيوان  ...من گریه نمیکنم به خاطر سهياوش ...
به خاطر خودمه که جرأت مردن هم ندارم و نمیفهمم تهو
این زندگی موندم چی کار  ...نمیخواستم اینجوری شه ...
فکر نمیکردم  ...دلم برا سياوش میسوزه  ...نه حهاال کهه
خودکشی کرده  ...هميشه  ...که منو دوس داشت و فکهر
می کرد دوس

دارم  ...ولی نداشتم.

زل زده بود به کيوان از پس دودی که کم کم نبود .کيهوان زل
زده بود به فضای هيچ .دل
دل

خواست که اینجا نبهود و بهود ...

میخواست تمام لهجههای جهان را میدانست و نمهی-

دانست .سوگل غریبه شده بود .تکيه داد به کتا ها که حهاال
حتماً زبان هيچکدام را نمیفهميد .چشمهای سهوگل امها بهه
اندازه تمام سطور این کتا ها زبان میدانست .کيهوان اینجها
غریبه بود .هر وقت غریبه بودن را حس مهیکهرد ،تنهد تنهد
خاطرات ذهن
تسکين

را ورق میزد .انگار دارویی بود یا حرفی کهه

میداد .حاال ورق زد و پيدا کرد انگار:
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 فکر میکنم داری زیاده روی میکنی .زیادی خوش بينهیسياوش.
 منظورت چيه کيوان .حرفام عين حقيقته. نگفتم دروغ ميگی .گفتم؟ نه .ولی ... ببين سهيا .دختهری کهه تهو ازش حهرف ميزنهی از اونپولدارهاست .تحصيل کرده اسهت .خهودت ميگهی چهه
حرفهایی ميزنه و از چی حرف ميزنه.
 خب؟ خب نداره سيا .فکر نمیکنی با عقل جور نمياد که عاشقتو شده باشه؟ اینو واسه این ميگم کهه حواسهت باشهه و
یکمرتبه سرخورده نشی.
 سرخورده بشم واسه چی کيوان؟ هيچی .میگم شاید تهو از اون یهك بتهی بهرای خهودتساختی .برای خيلیها پي

مياد .فکر میکنن طرف ههم

عاشقشونه ،ولی نيست و بعداً شکست روحی میخورن و
افسردگی.
 چه حرفها .شاید اول شك داشتم ،ولی حاال مطمئنم منودوست داره.
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 چطوری مطمئن شدی سيا؟ خب .خصوصيه دیگه .نخند کيوان. -که خصوصيه .چه جالب .پس خيلی پي

رفتهی .خهودت

هم که میخندی.
 وای .اگه بدونی کيوان. چيو؟ نپرس دیگه .مگه نگفتم خصوصيه .نخند.کيوان میخواست بشنود حرفهای سوگل را .چطور می-
شود که دوست داشتن اینهمه مبهم میمانهد و در پایهان
هيچ میشود عشق؟ چرا زیباترین چيز جهان کهه عشهق
است هم میتواند اینطور بیرحم باشد آخر .نمیدانسهت
کيوان و نگاه میکرد که سوگل بگوید جواب

را شاید.

 با سياوش تکهای از زندگيمو خط خطی کهردم  ...زنهدگیاونو هم  ...ولی این خطها رو هيچوقت سيا نمیدید .نمی-
خواس ببينه  ...آره کيوان! خيلهی وقتهه دیگهه دوسه
نداشتم ،تو هم نمیدیدی ولی نمیخوام دروغهو بهي

از

این ادامه بدم  ...نيام بهتره  ...سياوش تنها بود مثل من ...
ولی تنهایيمون از یه جنس نبود  ...دلم مهیسهوزه بهرای
سياوش  ...بدم میآد از خودم و از این زندگی نکبت ...
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سياوش گفته بود« :خودکشی یعنی خهال

شهدن از نکبهت

زندگی ».سياوش گفته بود« :دوستم داره کيوان و »...
سرش گيج میرفت کيوان و پر از دود بود و تصویر و صهدا .از
دستهای خشك ماندهاش ،سيگار نيمهه را گرفهت سهوگل و
رفت .کيوان ميان دود و تصویر و صدا ماند .سياوش گفته بود:
 بعضی وقتها کارهایی میکنه انگار میخواد مهن نباشهمکنارش .یعنی خودم اینطور فکر میکنم ،ولی وقتی مهی-
خوام برم از پيش

نمیزاره .عجيب نيست کيوان؟

صدایی بلند شد .گيله مردی بود انگار که میخواند .نفهميهد
چه ،اما هر چه بود از جهنس درد بهود و تنههایی .بهه جهنس
تنهایی چه کسی اما؟ سياوش یها سهوگل ...یها او؟ ههيچکس
جنس تنهایی او را نمیدانست .کاش تمام لهجههای جههان را
میفهميد .روی تخت نشست .تابلوی مرد گوش بریده و سهه
تار و باغچه چسبيد به ذهن
چشمهای

 .چشمهای سهوگل ههم آمهد.

خيس بود و کيوان لهب گزیهد و سهر تکهان داد.

صدای گيله مرد میآمد و به دیوار ذهن
دور شده بود و بی معنی .سوگل توی ذهن

میخهورد .کلمهات
میلرزیهد مهی-

رقصيد و مینشست .کيوان سرش را تکان داد .دوباره تکهان
داد و باز تکان داد .دست

را بلند کرد و کوبيد به جهایی کهه

حتماً ميز بود (( .بانو و سگ ملوس )) روی ميز بود و گلهدانی
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که گلهای

 ،مقواهایی بود لوله شده .سهوگل بهود و نبهود و

گيله مرد سست و غمگين میخواند.
سوگل بطری را چسبانده بود به لب ليوان .بطری میلرزیهد و
دست و ليوان هم .کف روی ليوان بلند شد و نشست .از بهين
انبوه موهای سياه رگهها ی از سپيدی گردن پيدا بود .کيهوان
فکر کرد :صبح صادق یا  ...کاذ ؟
سياوش گفته بود« :موهاش اونقدر سيان که میترسم تو شبها
حل بشن و صبح نتونم پيداشون کنم باز».
کيوان حرف آخر را زد:
 فردا صبح منتظرتم. فکرشم نکن. بيمارستان بوعلی .طبقهی دو. .... شب به خير.تابلوی ون گوک را دوباره دید زد .مرد گوش بریهده زیهر
گردو خاک دفن میشد .تلفن را ندیده بهود کهه از پریهز
کشيده شده بود .فکر کرد همه چيز فراموش شده اینجا و
دوباره فکر کرد  ...مثالً سياوش فراموش شده اینجا.
 -به من سر بزن  ...خيلی تنهام.
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سوگل گفته بود و حاال دستهای

را به سهمت

دراز کهرده

بود ،مثل دستهای کسی که کمك میطلبيد .گيله مرد یهك
نفس میخواند .دستها را گرفت کيوان و گر گرفت .چه سرد
بود این دستها و این سرما میگفهت کهه از سهوگل چيهزی
کاسته بود .این دستها همانی نبود کهه خهوا
آشفته میکرد کمی پي

سهه تهار را

.

به کوچه باز آمد و دست نسيم ،تب صورت

را شسهت .نگهاه

کرد چراغ برقها در امتداد ههم روی راه رفتهن

مهیتابيهد.

صدای تقی آمد و گيله مردی دور و غریب از آیفن میخواند.
 کيوان!در را بست.
 -خواه

میکنم به سيا نگو منو دیدی.

صدای تقی آمد و گيله مرد دیگر نمیخواند .سکوت لهم داده
بود در کوچه وسيع پاک .راه افتاد کيوان همچهو حجمهی در
سکوت .صدایی سکوت را آشفت .صدایی که بوی آت

و دود

را به خاطر کيوان باز آورد .آسمان دورترهها انگارلکههههایی
صورتی یا که آبی بود .رگهای دست سوگل آبی بهود .وقتهی
سه تار میزد .وقتی یخ کرده بود .صدای بوقی خهط انهداخت
روی رنگهای ذهن

 .عينکی بزرگ از ماشين بيهرون آمهده
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بود و شاید چيزی پرسيده بود .عقب نشسهت و آدرس را کهه
داد ،تکيه داد به صندلی.
 نامردا بازم زدن. به خونهی کسی خورده؟ نمیدونم .ولی نامردا ميزنن.دهان

گس و تلخ بود و معدهاش تير میکشيد .چه خو بود

اگر میشد این همه تصویر و رنگ و دود و صدا را هم از ذههن
عق میزد و سبك میشد .دستهای سنگين

کنارش بود و

حس نمیکردشان .چراغ برقها و درختها و آدمها تند تنهد
رد میشدند از نگاه

 .پلكها را به هم فشرد .بهه چهه کهار

آمده بود آن همه نگاه کردن .مينا گفته بود« :خوش بهه حهال
کورا  ...بعضیها عينك دودی میزنن تا ادای کهورا رو درآرن
 »...چرا هيچوقت عينك دودی نزده بود کيوان .بهه چهه کهار
آمده بود آنهمه خو نگاه کردن .دنيا پر از نامرد بود.
 اینجا پياده میشين آقا؟در آینه عينکی بزرگ نگاه

میکرد .کيوان نگاهی انهداخت

به اطراف و اسکناس را که داد از سرعت ماشين کاسته شهد،
آنقدر که دیگر جز آدمها هيچ چيز رد نمیشد از کنارش.
 -همين آقا؟ البته قابلی نداشت ولی ماهم ...
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اسکناس دیگری گرفت طرف مرد و پياده شد .چند قهدم کهه
رفت یادش نيامد در را بسته باشد ،ولی تاکسی نبود دیگر.
( زندگیام مث همین تاکسی ک رفت است و از مسافرها پر و خالی
میشود ،خالی مانده است و دیگر چیزی نمانده کر بخرواهم بر آن
فکر کنم .سیاوش بود و من ک مسافر بودیم و نمیدانم ب کاا می-
رفتیم ک یککاره گم شدیم با یرک حررف انگرار .سروگ حررف زد و
گفت ک دوست نداشت هیچوقت سریاوش را و ترار زد و برا هرر برار
لرزش تارها لرزیدم از این بی هدفی و تهی شدن .حاال سریاوش هرم
میرود در نیستی و میماند آناا و من میمانم و صدای س تاری ک
عذاب است و نیست موسیقی .هیچ چیزی برای من موسریقی و آواز
نیست دیگر .سیاوش را دوست نداشت و من چ باید بگویم االن چ
باید بگویم ب سیاوشی کر برا هرم مسرافر برودیم در راهری و انگرار
مسابق ای بود و نیست دیگر .سیاوش باز مانده مگر پیانو صدای چ
میداد ک اینهم خاهره ریخت ب ذهنم .حاال میفهمم کر سروگ
پیانو را برای خاهراتی میزند ک فقط خودش مریدانرد و عاشرق آن
خاهرات مانده ،ن عاشق سیاوشی ک میرود در نیستی مدام .کراش
الاق میگفت سیاوش هم خاهره ایست و میتوانستم این را بگویم و
نگویم ک رفتم و هیچ نمانده بود از سوگلی ک تو میگفتی و تعریف
میکردی برایم) .
* * *
کف پای

مثل پشت پلكها میسوخت .چند قدم رفت سمت

کوپه آجر ،اما برگشت و عق زد کيوان .بوی نها تهوی سهرش
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پيچيد .دست

را تکان داد که حالم خو است .دسهتمالی از

جيب بيرون کشيد.
 تو نمیخواد بيایی .همين جا باش .صدات میکنم.چند قالب آجر توی دستهای معروفی بود و نفس نفس زنهان
رفت سمت توده خاکستری .توده خاکستری مهردم نگهاه
کرده بودند .نگاهشان که کرد ،سر برگرداندند .مينا ولی هنهوز
نگاه

میکرد .باز عق زد .اما کاش بغض چسبيده به گلوی

را هم میشد عق زد و هم آن همه فریاد کهه نمهیدانسهت از
کدام سمت دنيا آمده بود و چسبيده بود به حنجرهاش.
( میخواستم سوگ را بیاورم بکینری کر دوسرتت دارد .پرس چررا
نماندی و صکر نکردی سیاوش .مردن اینقردر برایرت لذیرذ برود کر
پیش از آمدنم رفتی شاید هم صدای س ترار سروگ را شرنیدی و
فهمیدی ک نمیآید .کاش حرفهرایش را نشرنیده باشری سریاوش.
حاال ادام ی درد تو را من دارم میکشم سیا .ادام ی درد تو مگر عق
زدن بود فقط هیچوقت نگفت بودی ب من )
شانهها تکان خورد و سرش رفت پایين .گریه میکرد این بهار.
کسی نبود دیگر که گریه کند .اصالً چرا باید گریهه مهیکهرد
کسی .چرا گریه میکرد کيوان؟ مينا نگاه

میکهرد و گریهه

نمیکرد .پشت پلكها را سوزن میکشيدند .دسهت بهرد بهه
جيب

دستمالی نبود .کف دستها را کشيد به چشمها .بهوی

خاک میداد دستها .بوی خاک میداد تهودهی خاکسهتری.

89

بوی خاک میداد کوپه آجرها .چند آجر برداشهت .چنهد بهار
برداشته بود؟
 -حالت خو

نيست کيوان .اینجا باشی بهتهره .آجهر ههم

دیگه الزم نيست .دارن سوره میخوانند.
نشنيده بود .چند وقت بود که نشنيده بود؟ نور رنگ پریدهای
افتاده بود روی چادر سياه مينا که باد تکان
 برگرد پينگاه

میداد.

جمعيت  ...دارن نگاهمون میکنن.

کرده بود مينا و چانه و لبهای

لرزیده بود .سرش را

که انداخت کيوان ،چادر تکان خورده بود و رفته بود .نهور بهه
صورت

پاشيد .جمعيتی نبود .چند نفر بودند فقط ،مثل ههم

سياه .با هم که بودند خاکستری میشدند از دور .سهفيد بهود
کيوان و توی آن توده خاکستری حتماً پيداتر بود .رد شهد از
کنار قبرهای هم اندازه و هم شهکل و گهلههای پالسهيده و
نپالسيدهشان و بطریهای خالی .کيوان فکر کرد انگار حرف-
های عاشقانه را گال میکنند و میپاشند و قلهبههای زیهر
سنگ نوشيده بود آن حرفها را .زمين زیر پای

بود و نبهود.

گریه نمیکرد کسی .مادر سياوش اگر بود گریه میکرد حتماً.
چرا نگذاشته بودند باشد .مگر دیوانهها نبایهد گریهه کننهد؟
گریه نکرده بود مينا .فقط چانهها و لبههای
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لرزیهده بهود.

میلرزید و دوباره گریه می-

پاهای کيوان میلرزید .تمام تن
کرد.

 بشين پسرم  ...سرجات بشين.دستهای

به اندازه ری

اصالح نشهدهاش پيهر شهده بهود

معروفی .نشست کيوان و چيزی نمیدید .سياوش هم زیر این
همه خاک چيزی نمیدید حتماً .نمیدید حتماً که کسی گریهه
نکرده بود .نمیدید حتماً که کيوان گریهه مهیکهرد و پشهت
پلكهای

میسوخت.

 ایست قلبی کرده. نه .اشتباه میکنين  ...قلب سياوش نمهیتونهه ایسهتادهباشه.
 چرا پسرجان تشخيص ما اینه. گور پدر همهتان.گور پدر همه آدمها که نگاه

میکردند .گور پدر معروفی که

پير شده بود و تسبيح

را مدام میچرخاند .گور پهدر ایهن

خ

داشت و انگار ورد و جادو میخواند.

پيرمرد که صدای

گور پدر مينا و  ...سوگل  ...سوگل اگر بود ،میدیدش سياوش.
سکوت هم اگر میکرد صدای سه تار ،مهیشهنيد سهياوش و
قلب

نمیایستاد.
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دستی خورد به شانهاش .دعا میخواندند و معروفهی دسهت-
را گرفته بود باال و تسبيح تا میخورد در هوایی کهه

های

بوی خاک میداد .کيوان دستههای

را گرفهت کنهار ههم و

نگاهشان کرد.
سياوش گفته بود:
«اول به سوگل گفت کف دستت را ببينم .کف بينی مهیکهرد
پيرزن».
 خب چی گفت؟ -گفت که سوگل خطهای خوبی داره کف دست

 .من می-

دانستم که خطهای خوبی داره .خوشحال شدم .بعد گفت
که این خطها میرسه به یك نفر که عاشقشه.
 ... بعد گفت دست منو ببينه .هر دو دستم را مثل وقتی کههدعا میخوانند گذاشتم کنار هم .بردم جلو.
 حاال چرا دو دست سيا؟ آخه اینطوری خطها بيشتر میشد. خب چی گفت؟ گفت خطها درهم برهمه .زیاد نگاهخوبه بهم نميگه کف دستم چه خبره.
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کرد .گفت از بهس

 نگفت؟ نه .ولی شاید راست میگفته کهه خيلهی خوبهه .چهی ازسوگل خوبتر؟

بوی خاک میداد دستها .صدایی نمهیشهنيد .خهودش ههم
چيزی اگر میگفت صدای

را نمیشهنيد .سهوگل اگهر بهود

صدای سه تار میشنيد کيوان باز .باد پچ پچ میکرد الی چادر
مينا چيزی را .مدام و مدام نگاه

میکرد مينها .نگهاه کهرد

کيوان به جمعيت .کسهی نبهود .معروفهی دور بهود و دسهت
گذاشته بود روی سينه و با پيرمرد جادوگر پچ پچ مهیکهرد.
دستهای

را انداخت و نشست .دست کشيد به خاک نمهدار

تبدار .گریه کرد باز و بلند .چند دستمال به سمت

دراز شده

بود .دستهای مينا چه کوچك بود .ر گهای آبی نداشت امها
اصالً .چشمها را با دستمالی پنهان کهرد .چشهمهها دو زخهم
چرک بودند که میسوختند .مثل قلب

که چرک کرده بود و

میسوخت .مينا نبود .معروفی دور بود .مانهده بهود تنهها بها
سياوشی تنهاتر .شاید االن که هيچکس نگاهشان نمهیکهرد،
صدای

را میشنيد سياوش .شاید صدای سياوش را هم می-

شنيد کيوان .معروفی گفته بود:
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«غصهها توی دل

تلمبار شده و پهن نکرده سهفره دله

رو

برای کسی».
 نه اون همه حرفاشو به من میزد. تو اینطور فکر میکنی پسرم .بعضی دردها را هرگز نمهی-شه گفت.
(چ دردی بود توی دلت ک نگفت بودی سیا  ...من ک گوش کرده
بودم همیش و قلکم درد گرفت بود .قلکم درد گرفت برود همیشر و
نگفت بودم هیچوقت) .
چنگ زد به پهلوها که درد در آن میپيچيد .انگار میخواست
ریشههای تهوع و درد را از وجودش بگيهرد و بکشهد بيهرون
برای هميشه.
 خيلی وقت بود میخواستم بهت بگم سيا. ... اما ترسيدم  ...هنوز هم میترسم  .می ترسم که قلبت دردبگيره زیر خاک  ...میدونم دکترا اشتباه میکنن  ...قلهب
تو هنوز میتپه و حاال من اگه حرف بزنم  ...نمیبيهنم کهه
قلبت چطور میتپه و چقدر درد میگيره سيا ...
زانوهای

شل شد و وا رفت روی خاک .کف دسهتهها را

ستون کرد به خاک داغ و نمور.
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 -خيلی وقت بود دوست

داشتم سيا  ...از همهون اول کهه

چشماشو دیدم  ...حتی بيشتر از تو  ...و هميشه قلبم درد
داشت  ...تو نمیدیدی .تو حتی نمیشهنيدی کهه خيلهی
وقته قلب من هم تند تند میزنه.
 ... قبلت درد گرفت سيا؟ ... قلب تو هم درد گرفته سيا حتماً. ... ولی اون پایين بغضها میمونه توی گلوت و برای هميشههمیمونی اونطور.
 ... و هيچکس نيس تو رو ببينه و بشنوه سيا  ....مثهل مهن ...میمونی اونطور برای هميشه سيا.
شانهها و سينهاش درد گرفته بود از آن همه تکهان و چشهم-
های

چون شمع روی قبرمی سوخت و قطهرهههای داغه

،

گونهاش را میسوزاند .بدش می آمد از خودش که ...
نرمای کف دستی سرد ،روی پوست خشك دسهت

کشهيده

شد .ندیده بود مينا را که برگشته بود و گریسته بود و چادرش
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را باد بازی میداد .ليوانی آ توی دست مينها بهود .کنهار زد
دست مينا را سردی

اما هنوز توی وجودش ماند.

 هيچ وقت نپرسيدی چرا طالق گرفتم.صدای مينا نازکتر شده بود و از بين هزار خاطره آمهده بهود و
چسبيده بود به باقيمانده وجود کيوان .کيوان صدا را تا قلهب
درد گرفتهاش حس کرد و درد گرفت قلب
های زخم دل

باز و عق زد .تکه-

ولی نمیریخت از وجودش بيرون.

 نامرد بود.آ را خاک نوشيد .ورم کرده بود پلكهای مينا ،ولهی شهعله
بود که میدوید از البهالی

به جان کيوان .کيوان سهوخت و

خودش را عقب کشيد کمی .چيزی انگار توی مشتهها مهی-
فشرد ،اما میلرزید مشتها و رعشه افتاده بود به جان چهادر
سياه .کيوان فکر کرد خنجری اگر توی دست

هست حتماً ...

عق زد دوباره و صدای مينا هزار بار توی سرش تکرار شد کهه
نامرد بود.
 مثل تو  ....تو هم نامردی  ...بيچاره سياوش که ...کيوان چنگ زد خاک را و سهکوتی کهه الی آن بهود .انگهار
بخواهد با انگشتان

حنجره مرده خاک را به حرف بيهاورد و

نشنود صدای مينا را که میگفت نامردی .خم شده بهود روی
خاک .مينا خم شده بود طرف

 .انگار که بخواهد بو کند ایهن
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ته مانده وجود را و بگوید بوی مرده میدهد .چهين برداشهته
مهیکهرد و

بود بينی کوچك مينا و کيوان از پس درد نگاه
نمیکرد.
معروفی مثل تسبيح الی انگشتهای

تکان تکان میخورد و

با مردی غریب و عجيب میآمد .مينا دست کشيد روی زمين،
چادرش را برداشت و رفت .باد افتاده بود در چادر سهياه کهه
بوی خاک میداد حتماً .مرد نشسهت کنهار قبهر و کتهابی را
گشود .چشمهای کيوان گشوده نمیشد اصالً .این همه دیهده
بود به چه کارش آمده بود.
 خوش به حال کورها.گریست سالهایی را که باید زندگی میکرد و میشنيد صدای
مينا را که از زیر خاک میآمد و میگفت نامردی .معروفی زیر
بازوی

را گرفت و بوی خاک دور شد .کف پای

صدای بم و خ

میسهوخت.

داری سوره میخواند و دور کهه شهد نمهی-

خواند.
* * *
در چرخيد روی لوال ولی کسی نبهود .سهنگينی تهن
داخل فرستاد .سوگل پيشاپي

میرفت و نگاه

نزدیكتر که شد کسی از پنجرهای باز نگاه
سوگل آمد:
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را بهه

نمیکهرد.

کهرد .صهدای

 این چن روزه حال مادرم بدتر شده .میگه خهوا بهدیدیده .هر روز همينو میگه .حاال نگاه میکنه ببينه کسی
خبری نياورده باشه.
کيوان شقيقههای

را فشرد و روی صندلی حصيری نشست.

روی ميز(( بانو و سگ ملوس

)) آفتا میگرفتند.

 ناخوشی انگار.حاال نگاه

کرده بود.

 اگه اومدی باز منو راضی کنی ... دیگه الزم نيس. ...؟ایستاد سوگل.
 تموم شد.لرزید سوگل.
 تموم کرد.دوید و دور شد سوگل.
حاال حتماً رسيده بود به اطاق و به تخت خوا وپرده مرغابی-
ها و گریسته بود .شقيقههای

را فشار داد .مو های اسهتخر

همچون مو های نقاشی ثابت بودند .چند سهيب سهرخ تهن
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سپرده بودند به آ  .جای ماهی خالی بود .کيهوان فکهر کهرد
استخر به اندازه تمام ماهی تُنگهای جهان جها دارد حتمهاً .
ماهیهای کوچکی که هيچکدام مال او نبودند .کتها را ورق
زد کيوان .لهجهاش را نمیفهميد .پاهای
بلند شد و نشست و پاهای بی کف

میسهوخت هنهوز.

و جهورا را سهپرد بهه

آ  .مو ریزی تا سيبها رفت .خنکا در تمهام تهن
سرش اما داغ بود و پشت پلكهای

دویهد.

میسوخت .چيز تازهای

برای دیدن نبود .همه چيز را سياوش برای

گفته بود .حتهی

این سيبهای سرخ .هميشه سياوش همه چيز را مهیگفهت.
نگاه

میکرد از پنجرهی باز ،زنی با موهای کوتهاه و نگهاهی

خالی.
مينا گفته بود« :سوگل میگه هر زنهی دوسهت داره موهاشهو
نوازش کنن .پدرم ولی هيچوقت اینکارو نمیکرد .فقط مامانمو
میبوسيد .مامانم رفت موهاشو کوتا کوتاه کرد».
سياوش موهای سوگل را ناز کرده بهود حتمهاً کهه موههای
همچون یلدا بلند مانده بود.

یلدای بلند با نوشيدنی برگشته بود .کيوان نشسهت کنهارش.
گریه کرده بود سوگل ،ولی نوشيدنی را فقط چشيد و گذاشت.
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گلوی کيوان میسوخت .ليوان
گلوی

را برداشت و جرعهای نوشيد.

بيشتر سوخت و بيشتر نوشيد.

 -میترسيدم از دوباره دیدن

.

ناليده بود سوگل.
 -ولی به

گفته بودی دیگه دوست

 -نگفته بودم مدتها بود دوس

نداری.

نداشتم  ...شاید ایهن بهار

میفهميد.
ناليده بود  ...وخندیده بود سوگل.
 ... ولی نه نمیفهميد  ...اون هيچ وقت نفهميهد  ...نخواسهتبفهمه.
خندیده بود.
 .... مثل تو  ...مثل تو که هيچوقت نفهميدی. !...خندید .خيلی خندید سوگل و ترسيد کيوان وتکرار شهد در
ذهن

مينا که گفته بود مثل تو  ...تو هم نامردی  ...شهقيقه-

های

را بست  ...کلماتی از همه سو

را فشار داد و چشمهای
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تکرار میشدند و هيچ کدام چيهزی بهرای گفهتن نداشهتند.
لهجهها را نمیفهميد .گم شده بود انگار .سرش سنگين بود و
زانوهای

...

چشم که باز کرد سوگل سر گذاشته بود روی زانوهای
گریست .نفسهای

و می-

داغ بود و گُر میگرفت کيهوان و سهوگل

بوی سوختن میداد .کيهوان را گهيج مهیکهرد بهوی عشهق
وسوختن .صدای سه تار میآمهد و سهوگل دسهتههای

را

آویخته بود به هستی کيوان و مینواخت تارهای وجهودش را.
بوی سوختن میآمد و عرق کرده بود کيوان .زن هنوز نگاه
میکرد .نگاهشان میکرد.
 من خواسته بودم به دستهای تو برسم کيوان  ...به نگهاهتو.
تمام تارهای تن کيهوان لرزیهد و صهدا داد .لبخنهد مهیزد و
انگشت میکشيد سوگل بر پوست داغ صورت خاموش کيوان
و میگریست .نيمتنهی زن با هق هق سوگل تکان تکان مهی-
خورد .شاید برای اینکه دور بود از دستها و نگهاه مهردی کهه
میخواست  .سرش را کهج کهرد کيهوان .همهان تصهویرهای
هميشه چسبيده به ذهن

کافی بود که دیوانهاش کنهد کهه

درد بکشد مدام و زندگی نکند .سوگل ولی نوازش نمیکهرد،
مینواخت .وجود درد گرفته تنهای کيوان را چه خهو و چهه
آسان مینواخت و درد نمیکرد قلب
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دیگهر .سهرش سهبك

شده بود کيوان .ولی نباید این انگشتها اینگونه قلب

را بهه

صدا آورند .قلبی که این همه وقت الل مانده بهود و سهياوش
دردش را نفهميده بود هيچوقت .نباید بي

از این نواخته می-

شد این تن تبدار ولی چه خو و آسهان مهینهواخت

ایهن

دستها و سياوش درد کشيده بود در خاک.
 این چشمها جایی برای زندگی من داشت ...چشمهای

را بست اما واژهها همچو حجم سنگينی از دردی

آَشنا به قلب الل

 ،میریخت به تمام جان تشنهاش و پلكها

میسوخت .ناگهان ولی سکوت شد و تار وجود کيهوان خهاک
گرفت و فراموش شد .سوگل ایسهتاده بهود کنهار اسهتخر و
خودش را میپایيد.
 می دونستم مادرش مریضه  ...مينا برام گفته بود  ...بهانههکرده بودم این موضوع رو  ...ولی  ...ولی سياوش باز ههم
نفهميد  ...نفهميد که به شوق تو اونو میدیدم  ...نفهميهد
که به شوق شنيدن تو اونو میشنيدم ...
خندید و سر تکان داد و یلدای بلند ریخت روی دل کيوان.
 ... -تو هم نفميدی  ...تو هپروت بودی مدام.
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داد زده بود سوگل و تارهای وجود کيوان دریهده شهده بهود.
حرف میزد سوگل ،اما واژهها نمیرسيدند بهه درک کيهوان و
سرش داغ شده بود .معروفی گفته بود:
«غصهها توی دل

تلمبار شده و پهن نکرده سهفره دله

رو

برای کسی».
 نه اون همه حرفاشو به من میزد. تو اینطور فکر میکنی پسرم .بعضی دردها را هرگز نمهی-شه گفت .دیشب تب کرده بود .هذیان میگفت مهدام .از
تو میگفت .از سوگل میگفت .ولی هرچه بود فراتر از اون
بحث ساده بود .چيزی بود که انگار خيلی سهنگين بهوده
تحمل

 .چيزی که نمیخواسته ازش بگه.

سوگل ادامه داد:
 هيچکس نفهميد  ...و حاال فقط تفالههای درد ازش به جهامونده  ...من این عشقو در وجود خودم کشتم کيوان.
لبخند میزد سوگل با چشمهای خيس.
کشتم ،کشتم ،کشتم  ...هزار بار این واژه در ذهن کيوان تکرار
شد و جان گرفت و معنی نداد و داد و مرد.
کشته ،کشته ،کشته ،هزار بار تکرار شد این واژه .هزار بهار در
خودش کشته بود این چشمهای سياه را کيوان  ...این لبخنهد
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را که از آت

و نسيم نشانه داشت این هجوم احسهاس را بهه

قلب و هيچکس نفهميده بود .سياوش گفته بود:
«چشمها نمیتونن چيزی رو پنهون کنن کيوان».
سياوش فهميده بود .سياوش گفته بود و نفهميده بود کيهوان.
نفهميده بود سهوگل .درد کشهيد کيهوان و سهوگل خندیهد.
خندید و رفت کنار استخر .خندید و دستههای

را مثهل دو

بال گشهود و نهرم نهرم اسهتخر را دور زد .خندیهد و دور زد.
خندید و دور زد.
 دیگه برو  ...میخوام تنها باشم .تنهای تنها.سوگل خندید و خودش را سپرد به آ  .پشنگههای آ سيلی
زد به بهت کيوان و سيبها رسيد تا نگاه خهالی زن .بيهلهها
خاک میریختند .سينه کيوان پر از خاک شد و گریست :حاال
این تُنگ بزرگ یك پری دارد سيا.
پری دریا دهان

را باز و بسته کرد.

 من دوستت داشتم.کيوان گریست و خندید .فکر کرد :یك پهری دریها کهه مهال
اوست .سهم اوست از زندگی .و حاال لهجه تمام دنيها را مهی-
فهميد.
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پری دریا شيرجه مهیزد در آ و مهیرقصهيد یلهدای بلنهد
موهای

در آّ  .بيلها خاک میریختند.

 چشمها نمیتونن چيزی رو پنهون کنن کيوان .دل آدمهارو قا کردن تو چشا.
 بعضی دردها را هرگز نمیشه گفت.بيلها خاک میریختند و کسی نمیگریست .سهياوش گفتهه
بود:
«سوگل گفت :شنا کردن هم یه نوع موسيقيه .گفهتم :خوبهه
پس من اینو بلدم .از پيانو بهتر».
بيلها خاک میریختند و سوگل میخندید.
 شنا کردن هم یه نوع موسيقيه .سياوش میگفت بيا تهویآ  ...نرفتم .مادرم دیده بود گفت اگه میرفتی میومهدم
سيبا رو از آ

میگرفتم و بو میکشيدم حتماً بوی عشق

میگرفتن.
گفته بود عشق سوگل .حتماً رسيده بود صدای

تها خهاک و

قلب سياوش شنيده بود و تپيده بود حتماً.
 گفت ازشون شربت سيب میساختم تا پهدرم کهه اومهدنوش کنن و ناز کنه موهاشو پدرم  ...بيچاره مادر من.
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بلند خندید سوگل و گم شد در آ  .بيلها خاک میپاشيدند
و سه تار میزد کسی و کيوان میگریست .زمهين از آن همهه
عشق که مانده بود توی قلب سرخ سياوش بوی عشق گرفتهه
بود حتماً و شرا میساخت .مينا مهیرفهت هنهوز و بهاد در
چادرش افتاده بود .زن از پنجره نگاه میکرد و نمیگریسهت.
پرید توی آ کيوان و درد به جان

دوید .حنجهره سهياوش

حل شده بود انگار در آ و بوی درد گرفته بود آ  .پری دریا
و پنجره نگاه

میکرد .سياوش نبود که نگاهشان کند .دست

انداخت پری دریا را تا داد و تا خورد .سياوش اگر بفهمهد
با پری دریا رقصيدهام من ،دیوانه میشود حتماً .لبهای پهری
دریا باز و بسته میشد .نمیشنيد کيوان .شمرد  ...چند بهار ...
باز هم شمرد  87...بار  ...نگاهی خالی از پنجره نگاه

مهی-

کرد .بيلها خاک میریختند روی قلبی زنده.خهاک سهنگين
است و روی سينه اگر تلمبار کنند ،آنوقت قلب سهياوش درد
میگيرد که عشق دارد و زندگی .فریاد هم اگر بزند باز نمهی-
شنيد کيوان که درآغوش گرفته کسی را که دوست مهیدارد.
رفت به زیر آ  ...زیر آ موسيقی بود ،سه تار بود ،رقص بود
و سياوش بود .زیر خاک سکوت بود ،شب بود ،سهياوش بهود.
سياوش گفته بود:
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«سوگل گفت سکوت زیر آ یه موسهيقی خالصهه ،مهیشهه
لمس

کرد .گفتم چی میگی  ...بيا با مهن شهيرجه بهزن ...

خندید و نيومد».
زیر آ

مشتهای سياوش بود که میلرزید و کبود شده بهود

رگهای آبیاش و دشنه نداشت .بيلها خهاک مهیپاشهيدند.
میرقصيد پری دریا و میگریست .خندید کيوان و مينا گفت:
نامرد  ...نامرد  ...نامرد  ...باد افتاده بود توی چادر مينا و می-
رفت و نمیشنيد که سياوش از زیر خاک و کوپه آجرها مهی-
گوید نامرد  ...کيوان چنگ میزد به خاک و سکوتی که مانده
بود .مينا چنگ میزد به یلدای سهياه .لهبههای پهری دریها
سکوت زمزمه میکردو مرگی که چون موسيقی زیر آ وجود
دارد و هست هميشه  .صدای سه تار میآمد باز .سه تار میزد
سياوش و مينا میگفت نامرد.به کيوان می گفت نامرد .
نمیگریست پری دریا و خوابيد روی دسهتههای کيهوان  .از
پنجره زن خم شده بود و میگریست .اشكها حتماً میآمد و
میرسيد به گلدان خشك ایوان .زن میآمد و بو مهیکشهيد
سيبها را و گلدان را حتماً .کيوان از موسيقی آ بيرون آمد.
سوگل خوا

مانده بود هنوز و میخواست در خوا

بمانهد و

پری باشد در خوا خودش هميشه .دست کشيد کيهوان بهه
یلدای سياه موها .خيس بود و بوی سيب میداد.
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