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  (1 ) 

گوشوه ای ا   )صدای چرخش و ناله قلم خوشنویسی در تاریکی... نور گشوده می شوود هوه

که در آن ، چون همیشه ، گوشه ای نشسته ، « عالءالدین»خانه کم سلیقه اما دوست داشتنی 

یسوت. ا  شومایلش ا ا  سولیقه هه کار خطاطی است. عمیقا پیداست که  نی در  نودگی او ن

دارد کووه آویووگان گووردنش اسووت. مووی نویسوود. « تووه اسووتکانی»اش ا ا  پوششووش ا عینکووی 

 نشسته. جوان و محجوبا و کمی معذب.« نبات»آنسوترک 

منتظور و مطوطرب هوه « نبوات»را داریم. « استاد عالء»لحظاتی در سکوت، فریاد پر  جر قلم 

 نگاهی می نویسد. هیرون هه نظر هارانی است( هی هیچ« عالء»خیره است و « عالء»

 گفتی اسمت چی هود؟ عالء

 « !نبات» نبات

 چه اسمی! عالء
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 معذرت می خوام! نبات

 چرا ؟ عالء

 اسمم... نبات

 چشه؟ عالء

 هد نیست؟ نبات

 )عینک هه چشم می  ند و نیم نگاهی می کند( شیرینه! عالء

 ممنونم. نبات

 چرا؟ عالء

 گیج( اسمم... -بخندی می  ند)ل نبات

 )مکثی می کند( اومدی پی پسره؟ عالء

 ها !« ! سیروان» نبات
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 کجا دیدمت؟ عالء

 نمی دونم. نبات

 مال این دور و هرایی؟ عالء

 نه! نبات

 ا  کجا میای؟ عالء

 ا  همین جا ا ولی... خودم... یعنی پدرم مال کوههای سبالنه! نبات

 هم ا  اونجا میاد. پس شیرینی اسمت عالء

 نه! نبات

 .... عالء

 که ترکی نیست.« نبات» نبات

 شیرین که هست. عین عسل همونجا ! عالء
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 معذرت می خوام... ممنونم! نبات

 این درسته که می گن ، تو سبالن، قد گلها ا  آدمها هلندتره؟ عالء

 درسته! نبات

 اینجا چه می کنی؟ عالء

 دریای جنوهو دوست دارم.دو ساله اینجام.  نبات

 ؟!! عالء

 آهان پنجاه و هفت ، یکی یه دونه تیر خوردن! نبات

 کیا؟ عالء

 پدر و مادرم. پدرم تو خیاهون ، مادرم تو خونه ا  یه د د! منم نموندم. نبات

 جنوب... این همه شهره. اینجا چه می کنی؟ عالء

 آشنا دارم اینجا ! نبات
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 « !صادق ساچمه» عالء

 ها ؟! نبات

 کَسِت اونه؟ عالء

 ها ! نبات

 هی کسی که! عالء

 معذرت می خوام. نبات

 خدا هیامر ه نه نه هاهاتو! عالء

 خدا رفتگان شمارم هیامر ه! نبات

 رو خوب می شناسم. کیته؟« صادق» عالء

 آشناس! نبات

 اینجام که چند وقته سرو صداس! اومی پی آسایش؟!! عالء
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 وقته!می گن م نبات

هه! می گن  ندگی مام موقته ا ولی کو؟!! الکردار کش میاد! جونمونو نمی سونن هریم پی  عالء

 کارمون!

 دور ا  جون! نبات

 من رضا شاهو دیدم! جوون هودن اون موقع! عالء

 )لبخندی می  ند(... نبات

 هرمی گردد( االن پیرم؟« نبات»)هه طرف  عالء

 نه شکر خدا ! نبات

 اس می گی؟ر عالء

 هعله! نبات

 پیداس مهرهونی! عالء
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 ممنونم. نبات

 ؟« صادق ساچمه»ها این هر و رو و ... مهرهونی، ... تو رو چه هه  عالء

 )گیج( معذرت می خوام... ممنونم!  نبات

 می دونی چیکاره س؟ عالء

 ؟« صادق»آقا  نبات

 اوم! عالء

 ش هودم.فکر کنم هدونم! چند هاری وردست مجلس نبات

کوه هیوای ، نبواس دود « صوادق»قلم را  مین می گذارد( ا  پیش  -)سیگاری روشن می کند عالء

 اذیتت هکنه!

 ؟!! نبات

 کارش فقط خرید و فروش نیست. قالجهای هدی هم می  نه. سالهاست. عالء
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 یعنی چی؟ نبات

 می خندد(کارش همینه! که تریاک هکشه و گیج هشه. مجلس کدومه؟  ارون؟! ) عالء

 )دست و پایش را جمع می کند( معذرت می خوام! نبات

 چرا؟ عالء

 کارش... نبت

 هه تو چه؟ عالء

 آشناس! نبات

 منم ا  این آشناها  یاد دارم. راحت هاش! عالء

ممنونم! )مکث طوالنی( ولی دیدم ا ش که هاد کافر ا  تن این و اون انداخته. پدرش هاها  ار  نبات

 این حوالی. اما می گن خودش هم  هون ا  ما ههترون رو می دونه.اسمی هوده 

هیا کنوارم.  هودم هاهاش! یه  مانی خواستم نون درآرم. خیر سرم خاطرخواه شده هودم. گفت عالء
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رفتم. تو یکی ا  سفرامون خوردیم هه هارون! نگدیکای کا رون هوودیم. موی اومودیم طورف 

اوووه مال خیلی وقت پیشوه ایون حورف! نشسوت پوای  هندر. هارون هم که سیلا عین امرو !

تو این آب و هوای نموک نکشیم ، چیکار کنیم؟ سیگار تو ایون رطوهوت ا  » هساط. گفت 

هعد لباشو چسبوند هه پستونک وافور و هی مک  د! اون موقع هوم مثول هموین .« هم وامیره 

ونوقت هاید می دیودی هوا اون االن ، لب هاالییش عین لیفه تنبون خواهیده هود رو دندوناش! ا

لب چه می کنه، حقه هی صاحاب! رفته هودم تو هحرش! یه خرده که گیج شد ، شروع کرد. 

همه چی رو ریخت رو دایره! تو چند تا شهر ، صیغه ای داشت. یه سیگده ساله تو هندرعباس 

ختر  هون هسوه ا یه شونگده ساله تو آهادان ا اینجام که  ار و  ندگیش هود. یکیشونو دیدم. د

 عین عروسک آهنوس! هعض شما نباشه!

 )معذب( معذرت می خوام... ممنونم! نبات

حالم هد شد. خیر سرم عاشق پیشه هودم ا پی نوون و آهوی واسوه  نودگیم رفتوه هوودم. دیودم  عالء



   
  

  فصل خون         

12
 

دخترهای مردمو هه اسم طلب جن و هاد می گیره هه دندوناش. خورد تو ذوقم. ولش کوردم. 

 ا  اون دخترها نیستی... ها ؟ )مکث( تو که

 ...... نبات

چرا اینجوری نگام می کنی؟ ناتو هود! گمونم هنو م هست. سه سال هم امنیه هوا    پوی اش  عالء

 هودن! یه هار تو هرا جون گرفتنش!

 رو ؟!« صادق»آقا  نبات

  یادشه دختر!« آقا» عالء

 معذرت می خوام! نبات

 یه آفتاهه پر خاک هستن هه... هی ادهی نباشه!گرفتن هستنش هه نخل و  عالء

 )دستپاچه( ممنونم! نبات

همه گفتیم ، فقط عقیم نمیشه ا یقین جون می ده! ولی جسوت! انقوالب کوه شود ، خودشوو  عالء
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یه گوشه هه مظلوم  مخفی کرد تا آهها ا  آسیاب هیفته. دیگه پی اشون نبودن. خودشم نشست

 تا کی تقش درآد!پکی هه سیگار(  -نمایی. )مکث

 پس... پول و  ندگی... شما ؟ نبات

 دوهاره چسبیدم هه قلوم و نوی! نوه فقوط خطواطی! سوا  هوم موی سواختم. یعنوی موی هریودم و عالء

 می تراشیدم. ها  نی! دو  ار هیشتر ا  خطاطی هود، پولش! 

 یعنی گرفتینش؟ نبات

 چیو؟ عالء

 همون... خانمو... که دوست داشتین. نبات

 .......... نه! ءعال

 معذرت می خوام... نبات

 عین خودت ها وجاهت هود! عالء
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 ممنونم. نبات

 اصال نمی دونم کجاست! عالء

 هراتون دعا می کنم. نبات

 که چی هشه؟ عالء

 که هه آر وتون هرسین! نبات

 آر وهای آدمها ، عوض می شن! عالء

 )ساده و صمیمی( آر وتون االن چیه؟ نبات

 )مدت طوالنی خیره هه نبات می نگرد( .... ءعال

 « !عالءالدین»)دستپاچه( استاد  نبات

 من خیلی پیرم؟ عالء

 اصال! نبات
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 راست هگو! عالء

 کجاست؟« سیروان»سرگردان(  –)مکث  نبات

 « !صادق»تو رو ها هفت من سریش نمی شه چسبوند هه  عالء

 معذرت می خوام. نبات

 چرا؟ عالء

 « ...ادقص» نبات

 آشناته. هیشتر که نیس! عالء

 نه! نبات

 ا  این آشناها منم دارم. )عینکش را هرمی دارد و می نویسد! ( عالء

 کجاست؟« سیروان» نبات

 میاد. عالء
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 یعنی پیش شما نیست؟ نبات

 )صدای ناله های قلم( چه فرقی می کنه؟ عالء

 فرقی نمی کنه؟ نبات

 هاهاش چیکار داری؟ عالء

 گفتم که. نبات

 یادم نمیاد! عالء

 اِ ! گفتم. حواستون کجاست؟ نبات

 )مکثی می کند. هه طرف نبات سر می چرخاند( اگه پرت هم شده هاشه ، خودت کردی. عالء

 ؟!! نبات

 ها این .... هر و رو .... اسم شیرینت! عالء

 )هسیار معذب( ممنونم. نبات
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تپاچگی اش خیره است. چشمانش هی عینک ، جموع شوده مدتی طوالنی هه او و دس« عالء)» 

اند! انگار تالش می کند چیگی هبیند یا ههتر هبیند. هرمی گردد و دوهاره موی نویسود. صودای 

 ناله قلمش...(

 چی شد؟« آسیه»گفتی  عالء

 رفته والیتش. تنها کسش افتاده تو هستر! نبات

 خواهرش هود گمونم. نه؟ عالء

 رش. آره.خواهر هگرگت نبات

 پس اون سر مملکته االن! عالء

 من جاش هستم. نبات

 می دونه؟« سیروان» عالء

 حالیش می کنم. نبات
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 اون هه دایه ش عادت کرده. سالهاست. عالء

 تا چند رو  دیگه هرمی گرده ا  کردستان.« آسیه»خب  نبات

 اگه همیره چی؟ عالء

 !)جیغی خفه ا  گلو می جهاند( خدا نکنه نبات

 خواهرشو می گم. عالء

خواهرشو می خواد ، چیگیش هشه ، هوالش دامون موا رو « آسیه»فرقی نمی کنه. اونقدری که  نبات

 می گیره!

 می کند( ؟!!« نبات»)نگاهی هه  عالء

 رو روهراه کنیم. می افته که ا  غصه!« آسیه»خب هاید...  نبات

 می موند پیشش.« هوکان»گمون نکنم. اگه انقدر مهم هود که تو همون  عالء

 هر کدوم هه دلیلی جای خودمون نیستیم. شما چه می دونی تو دلش چه خبره؟ نبات
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 ها من نداره. چیگی هود ههم می گفت. االن سی ساله اینجاست.« آسیه» عالء

 هر کسی یه گوشه دلش مال خودشه. کلیدشم دست این و اون نمی ده. نبات

 صدای ناله قلم او(...... -ودآرام و در خ -)می خندد عالء

 )رشته کالم را تعویض می کند( چشاتون ضعیفه استاد؟ نبات

 نه! این عینکو واسه خوشگلی می  نم! )می خندد( عالء

 پس چرا موقع نوشتن هه چشمتون نیست؟ نبات

سکوت( من... ها دلم می نویسم. کور هم هشم ، افسار قلم دست  -)لحظه ای دست می کشد عالء

 لمه. هدونم کجوا هوذارم نووک قلموو هواقیش هوا خودشوه. پیوداس کوه هنوو  اینجوا هموه رود

 نمی شناسی.

 ؟!! نبات

 مون مشوق پویش« سویروان»ها قلم چوه موی کنوه. خیلوی هوا عوین « عالءالدین»همه می دونن  عالء
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 می گیرن. خیلی ها هچه هاشونو می سپرن ههم که  هون قلم رو یادشون هدم.

 طفل که هود هاها ننه ش مردن ا  مریطی!« سیروان»می گفت ، « آسیه»ولی  نبات

 )می ماند( منظور؟ عالء

 پس هاها ننه ش دست شما نسپردنش. نبات

 هگرگش کرده. اون سپردش دست من. دایه شه خب!« آسیه» عالء

 )قانع شده( هعله. نبات

 رو ؟« آسیه»ا  کجا می شناسی  عالء

 آشناس! نبات

 اینجایی ، اونوقت همه جنوب هم آشناتن؟!دو ساله  عالء

 دروغ که نمی گم. نبات

 ........... عالء
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 دنیا کوچیکه خب! نبات

 ..... خیلی هم کوچیکه! عالء

تا دیود پوی « آسیه»ولی  اینجا هودم ،« صادق»جای خواهر هگرگتر منه. من هه امید آقا « آسیه» نبات

گرفوت  یور پورش. چنود جوا سفارشومو  ه ، منوکارم و نمی خوام دستم جلو کسی درا  هاش

 « صادق»آقا  هوامو داشت ،« آسیه»کرد. انقدری که 

  یادشه دختر.« آقا» )هی حوصله( گفتم  عالء

 چی؟! نبات

 ؟«آقا »می گی « صادق»تو هه این وجاهت ، چطور هه  عالء

 معذرت می خوام... ممنونم. نبات

 نی  ار! هبره ا « درشتی»رفته « سیروان» عالء

 چی؟!! نبات
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 فرستادمش پی قلم درشت. شاگردای من هاش خودشون قلمشونو هبرن! عالء

 )نگران( تو این هوا ؟ تو این هاد و هارون؟! ناخوش می شه هچه! نبات

 ؟! سیگده سالشه!« هچه» عالء

، اونوقوت ، شما که می دونین اون ها هچه های دیگه فرق داره! هر کی هبینتش اینو می فهمه  نبات

 شما که معلمشی...

داد و هیداد نکن دختر! کسی که نی  ار رو نبینه ،  هون قلم حالیش نمی شه. آقتاب و هواد و  عالء

 هارون هم توفیری نمی کنه. فوقش سه رو  می چاد.

 اون امانته! نبات

 دست من یا تو؟ عالء

 چه فرقی می کنه؟ نبات

 خیلی فرقشه! عالء
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 هر دومون. گمونم دست نبات

 نگران نباش! میاد! هار اولش نیست. عالء

آشکارا پر ا  نگرانی اسوت. « نبات»)صدای رعد و هرقی جاندار فطا را می پوشاند. چشمان  

 می پیچد...( در سکوت می نویسد. صدای ناله قلمش در فطا« عالء»
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  (2 ) 

لباسش می چکد ، ها چند نی هلند هریده در دست  در حالی که آب ا  سر و رو و« سیروان)» 

در حوالی کوه عینوک هوه چشوم دارد ، « عوالء»، ایستاده و نفس نفس می  ند. ملتهب است. 

نگران احواالت اوست. هاران هیرون شاید که دقایقی است ، قطوع شوده. لحظواتی هوه هموین 

 منوال میانشان می گذرد(

 خوهی پسر؟ عالء

  مین می ریگد( نی ! درشتی! )نی ها را هه سیروان

 تو چت شده؟ عالء

 هریدم. سیروان

 خب هردار! خودت هاید آماده ش کنی. عالء

 خواهم میاد! سیروان
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 چی؟!! عالء

 « !آسیه» سیروان

 نیست. عالء

 « !آسیه» سیروان

 گفتم نیست. نمی شنوی؟ عالء

 کجاست؟ سیروان

 شهرش! میاد! عالء

 کی رفته؟ سیروان

 صبح انگار! ءعال

 خواهم میاد! سیروان

 تو که سر تا پا خیسی! نپرونده سرما خواهتو؟ عالء
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 می شن! گفته هر وقت رعد و هرق هگنه تو نیگار ، نی ها پر لکه های خون« آسیه» سیروان

نی ها را هرمی دارد. عینک می  ند. هررسی می کند. متعجوب اسوت. نوی هوا را هوه « عالء )» 

 می دهد( «سیروان»دست 

 هگیر! عالء

 « !آسیه»)هیخودانه و پریشان می گیرد(  سیروان

ههش گفته وقتوی « آسیه»آشناشه. « . آسیه»اومده سراغت. جای « نبات»)کالفه( یکی هه اسم  عالء

 نیست ، هواتو داشته هاشه.

خشوکش موی  نود. « سویروان»وارد می شود. ا  دیدن احواالت و سر و تون خویس « نبات)» 

 می کند(« سیروان»و نگاهی هه « عالء»هی هه نگا

 همینه!« ( سیروان»)هه  عالء

 )هه  حمت کالفگی و پریشانی اش را پنهان می کند( سالم. نبات
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 ....... سیروان

 جواب سالم واجبه پسر! عالء

 « !آسیه»ناگهان(  -)لحظاتی مکث می کند سیروان

 ئه.« نبات »اسمم )سریع( میاد! میاد!  ود! من اینجام.  نبات

 « !آسیه» سیروان

 پسر! نشنیدی؟ )آرامتر( ا  اسمش سقت شیرین نشد؟« نبات»گفت  عالء

 ئی. مگه نه؟« سیروان»تو  نبات

 ........ سیروان

 ا  چیگی ترسیدی؟ نبات

 هار اولش نیست که تو رعد و هرق هیرون  ده! مردیه واسه خودش! عالء

 آره؟ نبات
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 ........ سیروان

 چرا حرف نمی  نی؟ نبات

 خواهم میاد. سیروان

 )آرام می خندد( عجب حکایتیه! عالء

 می ریم خونه ، لباساتو عوض می کنی و می خواهی... نبات

 )سریع( نه! عالء

 !!! نبات

 اون جایی نمی ره. عالء

 یعنی چی؟ نبات

 هرگرده ، خونه استادش می مونه!« آسیه»امانته. تا  عالء

 ولی... نبات
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 پسر! هرو لباساتو عوض کن!« سیروان» عالء

 اینجا ؟! نبات

 خانم! هی رخت و لباس نمی مونه.« نبات»یه چیگی پیدا می شه تنش کنه  عالء

 گفته که...« آسیه»ولی  نبات

)سریع( هواشو داشته هاشی؟ حرفی نیست. قدمت سر چشوم. توا هرگورده اینجوا هواش! هموراه  عالء

 هر چی نباشه ، دو تا چیگ هست: خطاط و... مهمون نوا !« ءالدینعال« . »سیروان»

 ....... نبات

نمی خوورم.  اکراه نباشه خانم. گوشه دنجی هرای شما دو تا پیدا می شه. من همینجام. تکون عالء

 همینجا هم می خواهم.

 تا کی؟ نبات

 هرگرده. هچه امانته!« آسیه»تا وقتی  عالء
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 ادیش تو هاد و هوران پی دو تا تیکه نی؟هرای همین فرست نبات

رفتوه اسوت. هوه طورف « نبوات»موی کنود. « نبوات»هرآشفته هرمی گردد ، نگواهی هوه « عالء)» 

 هرمی گردد(« سیروان»

 گشنه ت نیست؟ عالء

 )سر تکان می دهد و هه نشانه نفی! ( ...... سیروان

 گرچه ، گشنه تم هود ، چیگی نداشتیم هخوری. عالء

 گفته هر وقت رعد و هرق هگنه تو نیگار ، نی ها پر لکه های خون می شن!« آسیه» انسیرو

امرو  حالت خوش نیست. چند تا سرمشق ههت می دم. فردا کوه حالوت جوا اومود هورام موی  عالء

نویسی. این درشتی ها رم خودت آماده کن! اگه ههت رکاب نداد ، هیار خودم نوکشوو تیو  

ونم هلدی... )در حال نوشتن( یه هیت دیگوه ا  حواف.... ) یور لوب هندا م. )مکث( ولی می د

 می خواند(
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خشک ، هه جا مانده. نی ها را هه دست دارد. صدای قلم استاد در فطا می نشویند. « سیروان)» 

 هیخودانه  یر لب چیگی می گوید. ما تنها تکان لبهایش را می هینیم...(« سیروان»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



   
  

  فصل خون         

32
 

  (3 ) 

 را صدا می  ند(« نبات»را می شنویم که « عالء»اریکی صدای فریاد )در ت 

 «!نبات« ! »نبات»)هلند و کمی ملتهب(  عالء

نشسته و خونسرد هه نقطه ای « سیروان»)نور گشوده می شود هه همان فطای قبلی که این هار  

او کموی هوه اسوت. « نبات»ها چند هرگ در دست ایستاده و منتظر ورود « عالء»خیره است و 

وارد می شود. لحظه ای ا  دیدن تصویر آن دو و التهواب نسوبی « نبات»نظر کالفه می رسد. 

 استاد ، می ماند(

 چی شده؟ نبات

 همین چند رو ه دروغ هم که یادش دادی! عالء

 دروغ؟! نبات

 این نبود!« سیروان»ادهش چی شد؟ تا دیرو   عالء
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 چی شده؟ نبات

 م میاد.) یرلب( خواه سیروان

 ا  من می پرسی؟ عالء

 « !سیروان» نبات

 ..... سیروان

 من ههش سرمشق داده هودم. عالء

 ننوشته؟ نبات

 چرا ؟ )آرامتر( خوهم نوشته. عالء

 خب؟ نبات

 ) یرلب( خواهم میاد. سیروان

 تو ههش چیگی گفتی؟ عالء
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 خب آره. نبات

 چرا ؟ عالء

 معذرت می خوام. نبات

 چی؟ هرای عالء

 ها ؟!! نبات

 هرای چی معذرت می خوای؟ عالء

 حرفهام... نبات

 مگه چی گفتی؟ عالء

 خیلی چیگا ! نبات

 درهاره خط ! عالء

 خط ؟! نبات
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 )کاغذهایی را که هه دست دارد، هاال می گیرد( اینا ! عالء

 نه ! خط نه ! نبات

 خب پسر! کار اینم که نیست.«( سیروان»)هه  عالء

 خواهم میاد. انسیرو

 تو این دو رو  اصال نخواهیده! نبات

 )مکث( چرا ؟! عالء

 )شانه هاال می اندا د( هر کاری می تونستم کردم. نبات

 « !آسیه» سیروان

 ههت نگفتم میاد؟ هرای همیشه که نرفته!« ( سیروان»)هه  عالء

 خواهم میاد. سیروان

 ) یر لب( پناه هر خدا ! نبات
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 نمی گی پسر؟  ل می  ند( هه استادت« سیروان»می کند و دوهاره هه « نبات»ی هه )نگاه عالء

 چیو؟ نبات

 خودش می دونه. عالء

 )آرام( کار شماست! سیروان

 )کالفه و هلند( کار من نیست! عالء

 این جا چه خبره؟! نبات

 ا  ایشون هپرسین! عالء

 جان!« سیروان» نبات

 ( سرمشق خودتونه!خیره -)همچنان آرام سیروان

 )هرمی آشوهد( دروغ ؟ آره ؟ تو که اینطوری نبودی هچه! عالء

 جان ، دروغ خیلی هده!« سیروان»)مستأصل(  نبات
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 من دروغ نمی گم. سیروان

 )هلندتر( می گی! داری می گی! عالء

 چی گفته مگه؟ نبات

 می دهد(« نبات»هی کالمی ، یکی ا  کاغذها را هه دست « عالء)» 

 ممنونم. نبات

 )کالفه( هرای چی؟! عالء

 ..... این.... هرگه... نبات

 هخونش! عالء

 )سریع( معذرت می خوام! )می خواند( خب ؟ نبات

 هلند! عالء

 غبار غم هرود ، حال هه شود حاف.»  نبات



   
  

  فصل خون         

38
 

 درست خوندم؟« تو آب دیده ا  آن رهگذر دری  مدار !   

 می دهد(....« اتنب»)کاغذ دیگر را هه دست  عالء

 اینم هخونم؟ نبات

 هلند! عالء

 من هراسم نیست ... »  نبات

 اگر این رویا ،                 

 «در خواب پریشان شبی می گذرد...                                   

 نگاهی می کند(« سیروان»و « عالء »آرام هه «  نبات»)مکثی می شود.  

 خوندی یکی ان؟ این دو تا که عالء

 نه! نبات

 پس این شا ده چی می گه؟ عالء
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 جان! معلومه که فرق دارن!« سیروان» نبات

 من سرمشق استاد رو نوشتم! سیروان

 هفرما ! عالء

 چی شد؟ نبات

سرمشق من هیت حافظه! آقا هرام یه چیگ دیگه نوشته که نه تو گفتی ههش ، نوه مون! اونوقوت  عالء

)سیگاری روشن می کند( حاف. کجا ، این کجوا « شق خودتونو نوشتم . سرم»هی می گه ، 

 ؟ )می نشیند(

خیره مانده. در « سیروان»انگار که حدس نگران کننده ای  ده در تمام این مدت هه « نبات)» 

 دقایقی سیگار می کشد(« عالء»سکوت صحنه ، 

دیگه فکر می کونم ، نیوا ی هوه سرمشوق  )آرام( البته.... خوهم نوشته........... انقدر خوب که عالء

استاد نداره..... ولی نقل یه چیگ دیگه س! )چند قوال  فواخر هوه سویگارش موی  نود( دروغ! 
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شاگردای من هیچوقت دروغ نمی گن!.... )سوکوت، دود ، سویگار( معلووم نیسوت ا  کجوا 

 آوردتش!

 )تداوم سکوت( 

 )آرام( من سرمشق استاد رو نوشتم! سیروان

 عصبی( پاشو هرو هیرون!) عالء

 )هلند می شود( ...... خواهم میاد! سیروان

 هیرون ، تا خودم صدات کنم! عالء

 « !آسیه») یر لب(  سیروان

 هیرون! عالء

 هیرون هاده! هاد پاییگه ، ناخوشی میاره!« ( عالء»)هه خود می آید. هه  نبات

 هرو پسر! عالء
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 حظاتی میان آن دو سکوت می شود(ا  صحنه خار  می شود. ل« سیروان)» 

 موندم هاهاش چه کنم که کژ نره! عالء

 شاید دروغ نمی گه! نبات

 هلند( سرمشق من دستته! خوندیش! –)موکد  عالء

 شاید هه اختیارش نیست! نبات

 ؟!! عالء

  هونم الل....  هونم الل.... اگه هاد کافر سوارش شده هاشه چی؟ نبات

 ند( ......)مبهوت می ما عالء

 ... اونوقت دیگه... حرف و کارش که هه اختیار خودش نیست! نبات

 )سیگارش را هه ته رسانده ، خاموش می کند( اینا اهاطیله. حرف مفت! عالء

 این هچه امانته! نبات
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 « !آسیه»)غرق در فکر(... چرنده... ولی ... نمی خوام سرم پایین هاشه ، پیش  عالء

 ون... معذرت می خوام!)آرام( ممن نبات

 چی؟ عالء

 می فهمم... هعله.... درسته! نبات

 چیکارش کنیم؟ عالء

 هگم ،...« صادق»من هه آقا  نبات

 می سراند(....« نبات»)نگاهش را هه  عالء

 هگم ، میاد.« صادق»یعنی هه  نبات

 ..... عالء

 مه. هلده خب !می فه« صادق»شده هاشه ، « سیروان»اگه هاد کافر سوار  نبات

 اراجیفه! عالء
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 ولی ضرری هم نداره! نبات

 حرف مفت! عالء

 فکر دیگه ای داری؟ نبات

 )نگاهش می کند. طوالنی! (...... عالء

)معذب( اگه رخصت می دی هرم پی اش! غروب می شوه ، موی ترسوم. دیگوه       هموه ش  نبات

ا کوردن. ا  هموین موردم . پوک و صدای تیر و تفنگ میواد. پریورو  الشوه چنود نفور رو پیود

پهلوشون پر تیر و فشنگ...... اولها می گفتن اشتباه شده ، تموم می شه. ولوی معلووم نیسوت 

 چه خبره.... هرم؟

 « !نبات»مواظب خودت هاش ...  عالء

لحظه ای مستأصل می ماند. دستپاچه و معذب است. لبخندی هیخودانه می  ند و هوا « نبات)» 

 در تنهایی فکورانه خود مانده است(« عالء»شتاب هیرون می رود. 
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  (4 ) 

نشسته ها چهره  –هاها ار  -« صادق ساچمه»جلوتر ا  همه نشسته است. آنسو ترک « سیروان)» 

دارد که « عالء»و نیم نگاهی هه « سیروان»ول اتگیگ ا نگاهی هه و قامتی غیرمتعارف و کمی ه

کامال هی اعتناء هه او گوشه ای نشسته ا ها عینکی آویگان گردنش و دست هه قلم پرنالوه اش! 

 گوشه ای هه نظاره ایستاده و هسیار نگران است(« نبات»

 ؟هلندتر( شروع کنم -)آرام آرام و  یر لب( هل هل هل.... )مکث نبات

 چند وقته؟« ( عالء»هه  -می کند« سیروان»)نگاهی هه  صادق

 ........ عالء

 دو رو ه. گفتم که! نبات

 جواهمو نمی دی؟ صادق

 می کند( کارتو هکن! می گه واردی!« سیروان»)اشاره ای کمرنگ هه  عالء
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 سی سال می شه نه؟ صادق

 )نفهمیده( ها ؟! نبات
 نجا ! این دختره منو کشوند ای صادق

 نمی دونم چرا همیشه هین من و تو یه دختره! عالء

 « !سیروان»گفتم شما نمی خواین! هخاطر  نبات

 هنو  دلت پره! صادق

 ) یر لب( تاکیکا ، تاکیکا ، تاکیکا .... )هلندتر( شروع کنم دیگه هاها ؟ نبات

 آرام و در خود( ..... -)می خندد عالء

 « !آسیه» سیروان

 می خندی؟چرا  صادق

 شی؟« هاها»این دفعه  عالء
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 هود. اون ور شط ! یعنی نمی دونی؟« هاها  ار »پدرم  صادق

 دینگ ما رو! هل هل هل هل.... نبات

 خواهم میاد! سیروان

 خودت چیکاره ای؟! عالء

 تو منو خوب می شناسی! صادق

 می خوای قلم هدم دستش؟«. هاها » نبات

 آره. خیلی! عالء

 کاره ای نبودم! من صادق

 « !آسیه» سیروان

 نمی خوام هشنوم. عالء

 هاید هشنوی! صادق
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 رو ؟!« هاد جن »صدای  نبات

 هه کارت هرس! عالء

 هه وقتش! صادق

 خواهم میاد! سیروان

 ا  وقتی اینطوری شده نخواهیده هاها ! نبات

 اون خودش اومد طرف من! صادق

 پسرک رو هبین و هرو! عالء

 اهل هوا رو خبر کنم؟ نبات

 پسره اینه؟ صادق

 « !سیروان»خودشه.  نبات

 )هه عالء( اون اومد دنبال هال ! صادق
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 طال می خواد ؟.... اِ.... ضمانت! نبات

 هوایی شد. «  ری»)آرام( خودت می دونی. اون یه پارچه خانم هود.  صادق

 چه کنم ؟ این هچه امانته! پارچه  ری می خواد؟ چند طاقه؟..... ضمانت! ضمانت! نبات

 نمی خوای تمومش کنی؟ عالء

 چرا انقدر کینه ات شتریه؟ صادق

 هادش پسره یا دختر؟ نبات

 من در حق تو رفاقت کردم! صادق

 )عصبی( خفه شو! عالء

 )نکوهشگر( استاد! نبات

 هریگم!« خون»)آرام( می شد  صادق

 ت می کنه؟ ضمانت!خون می خواد؟ هادش پسره! خون مرغ کفای نبات
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 ...... عالء

اگه چهار تا عین دختره هاشن که هاور کنن  هون ا  ما ههترونو می دونم، می تونم هریگمشون  صادق

 هه جونت. پارچه پارچه ات می کنن.

 هل هل هل هل.... نبات

 چرا نمی کنی؟ عالء

 تو نمی دونی؟ صادق

 رو گرفتی ا م! جونمم هسون!«  ری» عالء

 کنار قهوه خونه ، هغل اون درخته وایستاده هود. اومدم هیرون! داشت گریه می کرد. صادق

 هُپِک هُپِک گُل یاما... هُپِک هُپِک گُل یاما ! نبات

هموه جوا گِلوی  رو شاخه هاش یه فو  کالغ نشسته هود. شاخه هاش کمر خم کرده هودن.... صادق

 هود! یادته؟
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 شه. پسره ناخوشه. نگاش کن هرو!می گه هاد کافر سوار« نبات» عالء

 صادق

 عالء

 هاد چاالهها رو می لر وند. رفتم طرفش.

 نشنیدی چی گفتم؟

 هل هل هل هل.... نبات

 )هلندتر( یه چهارشنبه  رد هود. وسط آهان! یادته؟ صادق

 )هغض راه گلویش را می هندد( هسه! عالء

 ها چشای گریون آوا  می خوند. صادق

 هل.....هل هل هل  نبات

 ار کلیتت نُرقیه ، قُلفُم طالیه ،» )می خواند(  صادق

 «ار ایخوی سودا کنی ، یی ال دو الیه                            

 )هلندتر( هسه! عالء
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 استاد! نبات

می گفت ا  ما ههترون سوارشن! می گفت هی عصومتش کوردن! جنوا رو موی گفوت. اومود  صادق

 امنه!طرف من! فکر کرد پیش من 

 خواهم میاد. سیروان

 می گفت هی دارن هنا گوششو می هوسن! صادق

 نامرد! عالء

 می گفت دائم تو گوشش نجوا می کنن! صادق

 حلوا می خواد؟ ضمانت! نبات

 هوا گرفته هودش! صادق

 من که پرسیدم اهل هوا رو خبر کنم یا نه! چیگی نگفتی! نبات

 هس می کنی یا نه؟ عالء
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 دونم تا امرو  عگب موندی ولی کار من نبود.می  صادق

 ناگهان( ا  خونه من هرو هیرون! -)هلند عالء

 رو من نگرفتم ا ت مرد!«  ری»)هلندتر(  صادق

که کم و هیش، نجواهایش در خالل صحنه شنیده موی شود هوم ، « نبات»)سکوت می شود.  

موی رود. دسوتش را « نسیروا»هه طرف « صادق»ههت  ده ساکت می شود. سکوتی سنگین. 

« صوادق»در دسوت « سویروان»هه دست می گیرد. لحظاتی سوکوت توداوم موی یاهود. دسوت 

 است(

دستهاش آتیشه. هیست و نه سال هود می خواستم این حرفها رو ههت هگم ا پسره ههانوه شود.  صادق

 )مکث( تب داره.

 « !صادق»آره.  یاد. آقا  نبات

  یادشه دختر!« آقا» عالء
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این دختر داره ، حرمت نون و نمک نگه می داره. تو هر چی دوست داری هگو. )مکث( هوا  صادق

 تنی که تب داشته خط نوشته. همین!

 « !صادق ساچمه»ا  خونه من هرو هیرون  عالء

 معذرت می خوام. نبات

 اشکالی نداره. صادق

 .ممنونم نبات

 می تونی اینجوری صدام کنی. هنو  ساچمه تفنگ خیلی ها هه تنمه استاد. هنو م صادق

 می رود که خار  شود(« صادق)» 

 )در آستانه خرو ( هستی دختر؟ صادق

 ئه.« نبات»اسمش  عالء

 خانم؟« نبات»)پکر( می مونی  صادق
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 هیاد.« آسیه»امانته. پیشش می مونم تا « سیروان» نبات

هیوورون تیوور و ترقووه س! )مکثووی کوتوواه( جنووگ واقعووی شووروع شووده. داره مووی کشووه اینووور!  صادق

 همینجوری راه نیفتی تو هر ن!

 چشم. ممنون.... معذرت می خوام! حتما ! نبات

نگاه کند( پسره ناخوشه ولی هیچ هوادی سووارش نیسوت. دردشوو « عالء»هی آنکه هه  -)هلند صادق

 هبرین سراغ یکی دیگه. دست هجنبونین!

 متوقفش می کند(« عالء»)می خواهد هرود که کالم  

 االن کجاست؟« ....  ری»می ایستد( « صادق)»صبر کن!  عالء

 مرده. االن هیجده سال و دو ماهه! خودشو تو شط غرق کرد. کاهوسهاش ولش نکردن. صادق

 در جا می شکند. می نشیند. ویران و دردمند(« عالء)» 

هوودم. گویج « صوادق ، آدم توو دنیوا چقودره؟ »صداش هنو  تو گوشمه. وایسوتاد و گفوت:  
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هور » خواستم هدوم طرفش. حس کردم می خواد کاری هکنه. خشک شده هودم. اداموه داد: 

 و آب!ت هعدش پرید« وقت خواستی هشماری ، منو دیگه حساب نکن! 

 می کند(« عالء»)هرمی گردد و  یر چشمی نگاهی هه احوال  

 هیشکی نتونست کاری هکنه. خودش... نخواست! 

در هوم شکسوته نشسوته « عالء»می کند. « عالء»نگران ، نگاهی هه « نبات»د. می رو« صادق)» 

 است(

 خواهم میاد! سیروان

 نگاهی می کند(« سیروان»هه « نبات)» 

 « !آسیه» سیروان

  

  



   
  

  فصل خون         

56
 

  (5 ) 

 «....  عالءالدین»)گوشه ای دیگر ا  خانه  

 شرم  ده ، کنارش ماند( کمی معذب و« نبات»ها غمی سنگین هه چهره نشسته و « آسیه» 

 چرا؟ آسیه

 جان؟« آسیه »چند هار می پرسی  نبات

 جواب نمی دین که. آسیه

 نداریم خب. نبات

 طفلک معصوم! آسیه

 رو؟« صادق »گفتم اومدن آقا  نبات

 چهار هار! آسیه

 شکرخدا ، پای ا  ما ههترون وسط نیست. نبات
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 فهمیدم. آسیه

 ینطوری شده.شایدم ا  دوری تو ا نبات

 کاش همین هاشه. آسیه

 )ها شوق( خب هذار صداش کنم ، هگم تو اومدی ، شاید حالش هرگشت. نبات

 نه! هنو  نه! هذار خودمو جمع و جور کنم. اینجوری هبینه منو ، هدتره. آسیه

 )سرخورده( معذرت می خوام. نبات

 تو چیکار کنی گلم؟.... شده دیگه. آسیه

 ممنونم. نبات

 چرا ؟ سیهآ

 ا  اینکه ، می هخشی. نبات

)نفسی می کشد( انگار آفت گرفته شب و رو مونو. اون ا  الکی الکی منقار راست کردن و  آسیه
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چتر وا کردن این همسایه خروس مسلک هی دینموون ، ایونم ا  رو گوار کپوک  ده هَفرینوه 

 جان!« سیرو»هرات همیره « آسیه»یتیمم. 

 « !آسیه»)مکث(  نبات

 هگو! آسیه

 ؟ این کجاش رنگ هرفه؟« سفید»می گی « سیروان»رو چه حساهی هه این  نبات

 منه!« عروسان»منه. « هوالن»منه. « هفرینه»اون  آسیه

 هوالن؟!! نبات

 یعنی پسری که موهاش طالئیه! تو کی  هان منو یاد می گیری؟ آسیه

 )می خندد( تو که ا  مادر مهرهونتری هراش. نبات

 اون چشم ها  کرده منو دیده. جوون هودم اون موقع. خیلی جوون! آسیه

 غرق در عوالم خود(« آسیه»)مکثی کوتاه.  
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 انقدر صدات کرد و نخواهید که امونمونو هرید. نبات

 ............ آسیه

جان! هخند ! هذار گل هندا ه گونه هات. خواهرتم که ههتره. خووش هواش هوذار « آسیه»هخند  نبات

پسرک هم روهراه هشه! این سر و صدای هیرون و شیون مردم هه خدا هسه هرای یه عمر رو  این

خرده لبخنودی « آسیه»دقیق می شودا « آسیه»ترش کردن و یه گوشه نشستن. )در احواالت 

 دورت هگرده.« نبات»هه چهره می دواند( آ... هان!... 

 جان. این چه حرفیه؟!....« نبات»خدا نکنه  آسیه

 آهان! صدام کن! صدام کن هذار سقت شیرین شه! صدام کن! تنبا

 نمی گفتی تو! )مچ می گیرد( اوهو! اوهو! اوهو! چه دلبریها ! چه لوندیها ! این فقره کلمات آسیه

 کمرنگتر همراهی اش می کند(« آسیه»ریسه می رود. « نبات)» 

 کار این امانتدارته. نبات
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 ؟!« عالءالدین» آسیه

)سر تکان می دهد ، هه نشانه تأیید( .... ا  اول که دید منو ، انگار موار  ده هاشودش ،  ل  د  نبات

ههم. خشک! )نجوایی تر( هعدشم شروع کرد ا هی اینوری گفت، هی اونوری گفت... اوایل 

 ترس گرفته هود جونمو! اینم حرف ایشونه!

 )فهمیده ا آرام( پس سقش شیرین شده ا  اسمت. آسیه

 مردها ا  این الفیه شلفیه ها  یاد می گن! نبات

 ههت گفت؟ آسیه

 آره هاها ! ولش کن ! نبات

 جدی گفت؟!! آسیه

 خب... آره... گفتم که... )گیج می شود( چیو؟ نبات

 رو!«  ری » آسیه
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 ؟«  ری» نبات

 پس نگفته. آسیه

 شنیدم این اسمو! نبات

 کجا ؟ آسیه

 ا   هون خودش! نبات

 یعنی گفته؟ هآسی

 نه هه من! نبات

 پس هه کی؟ آسیه

 منم شنیدم.« ! صادق»هه آقا  نبات

 هعد این همه سال! آسیه

 ماجرا چیه؟ نبات
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«.  ری»عوین « . صوادق»ا  اولش که دیدمت ، ماتم هرد. همون قیافه ، همون نگاه! ها م پیش  آسیه

این در و اون در که هیاره توو  شد. خودشو  د«  ری»خاطرخواه « عالءالدین»)مکث( همین 

اومد وسط. آخه دختره مجنون شده هوودا .... گفوت چوی هوه سورش « صادق»خونه ش. پای 

 اومد؟

 گمونم گفت. نبات

 پس می دونه. آسیه

 ا  دیرو  تو خودشه. چیگی هم نخورده. نبات

 سکوت( .... -)نفسی می کشد آسیه

 خب؟ نبات

 )متعجب نگاهش می کند( چی؟! آسیه

 گفتی همون قیافه ، همون نگاه. که چی ؟ نبات
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 جانو خبر کنی.« سیرو»فکر کنم وقتشه  آسیه

 نمی خوام هه من هگی؟ نبات

 ته چشمام که رنگ گریه نداره؟ آسیه

 نه! نبات

 جانم هاهوشه. می فهمه.« سیرو» آسیه

 جواب هده!!« آسیه» نبان

 .)لحظه ای می ماند( جواهی ندارم که هدم آسیه

 هاشم؟« سیروان»هرا همین منو گذاشتی مواظب  نبات

 ........ آسیه

نگدیوک هوه « ! صوادق»که هیام اینجا .... که اونم نذاره هبرمش... کوه اینجوا هموونم! ... دور ا   نبات

 « !عالء»
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 ....... آسیه

 شو  نده کنم ..... نه؟«  ری»که  نبات

 جان! صداش کن!« نبات» آسیه

 خیره است( ...... )هه او نبات

 رو خبر کن!« سیروان»)تأکید می کند(  آسیه

ویران و پریشان ، ها هرگوی در دسوت وارد موی شوود. هورگ را کنوار « عالء»)در همین حین  

 روی  مین می اندا د(« نبات»

 هخون! عالء

 )کاغذ را هرمی دارد و نگاهی هه آن می اندا د( اینو که قبال خوندم.  نبات

 «م هرود ، حال هه شود ، حاف..... غبار غ» 

 سرمشق منه! عالء
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 آره. همونه. نبات

 هم هشنوه.« آسیه»می گیرد( حاال اینو هخون ، « نبات»)کاغذی دیگر را پیش روی  عالء

 چیه؟ آسیه

نوشوته . « سیروان»اینم که خوندم هودم. « من هراسم نیست اگر.... » )می گیرد و می خواند(  نبات

 م نوشته!چه خوش ه

 اینو تا ه نوشته. همین االن. یه خط هیشتر ا  قبله. عالء

اگر ایون رویوا در خوواب پریشوان شوبی موی » .... )هخشهای تکراری را  یر لب می خواند(  نبات

 گذرد. )هلندتر( یا هه هذیان تبی

 یا هه چشمی هیدار                                       

 «یا هه جانی مغموم.                                                

 این دومین هاره.« ( آسیه»)هه  عالء 
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 مال تو نیست؟ آسیه

 من تو  ندگیم همچین سرمشقی هه هیچ شاگردی ندادم. عالء

 که ها کسی حشر و نشر نداره.« سیرو» آسیه

 من نمی دونم. ا  وقتی ، فرستادمش نیگار اینجوری شده. عالء

 )هه کنایه( تو هاد و هارون! هآسی

 تو هاد و هارون ، آدم می  نه هه کله ش؟! عالء

تو مطمئنی دم دستت کتاهی ، جگوه ای ، کاغذی نبوده که این دیده هاشوه ، ا  روش نوشوته  آسیه

 هاشه واسه ت؟

 تا ده فرسخی منم همچین چیگایی نیست. عالء

 ان!ج« نبات»نسبتا طوالنی(  -)مکثی می کند آسیه

 هله؟ نبات
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 ههت که گفتم هیارش پیشم.« . سیرو»هرو پیش  آسیه

موی « عوالء»و نگاهی هوه « آسیه»هی کالمی دیگر می رود. قبل ا  خرو  نگاهی هخ « نبات)» 

 کند(

 )پس ا  قدری مکث( شنیدم دختره ها اسم شیرینش تکوندتت! آسیه

 )طفره می رود( ین هچه چشه؟ عالء

 ید هه من هگین.شما دو تا ها آسیه

 تو  هونشو می فهمی. هرای تو همه ش هی قراری می کرد. عالء

 خدا کنه هه من هگه! آسیه

 اگه خودش هدونه. عالء

 « !هفرینه»همیره هرات « آسیه»انقدر اوضاع هده؟  آسیه

 حاال تو هبینش! عالء
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 می ترسم. آسیه

 ا  چی؟ عالء

 اگه درمون نشد چی؟ آسیه

 ست ا  عقل آدمیگاده اونورتره!هر چی ه عالء

 ) یرلب( آخ دلکم! آسیه

 ا  وقتی رفتی نخواهیده. تلف می شه. قبل هر چی هخواهونش! عالء

 می خواهد خار  شود(« عالء)» 

 « !عالأالدین»وایستا  آسیه

 ) می ایستد ا هی کالمی(...... عالء

 می خوایش؟ آسیه

 ...... عالء
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 ره!رو دا«  ری»چشمهای  آسیه

 )نفسی می کشد( ........ عالء

 همون قواره و قامت! آسیه

 .......... عالء

 مهرهون و شیرینه! آسیه

 گامی دیگر( ....... -)می خواهد خار  شود عالء

 « !عالءالدین»داری پیر می شی  آسیه

 گفت پیر نیستم!« نبات»هی آنکه نگاهش کند! (  -)مکثی می کند عالء

خشک هرو جای مانده. هارقه لبخندی روی چهوره اش « آسیه»خار  می شود. « عالءالدین)» 

 ها شتاب وارد می شود(« نبات»می دود. انگار جواب کمرنگی گرفته. 

 «.آسیه»هیا هگو « سیروان»قبل اینکه  نبات
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 )نگاهش می کند( ....... آسیه

 چرا خواستی این ها یو ها من هکنی؟ نبات

 ری؟هه من اعتماد ندا آسیه

 چرا ؟ نبات

 پس این چه حرفیه هه من می  نی گلکم؟ ها ی کدومه؟ آسیه

 ... معذرت می خوام! نبات

 تو شیرینمی! آسیه

 ممنونم ................. نمی خوای جواهمو هدی؟ نبات

چرا ؟... چند صباح قبل که مردم اون صدای دل آشوب رو شنیدن و خواهشون پرید ، گفتن  آسیه

حاال جنگه! اشتباه هم نیست. آدمها دارن هوا « شده ، قرار نبود هخوره تو خاک شما ! اشتباه »

قوامتش راسوته ، اگوه هوار غصوه « آسویه»صورت میان رو خواک سورد. توو همچوین رو ی ، 
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ایون دور و هور هورای خیلوی هوا « عوالء»عگیگاشو نذاره رو شونه ش. شما دو تا عگیگای منید. 

دلش جوونه. هدخلقی ش مال دلشکستگیه ا دلشوو شواد کنویم ،  عگیگه. پا هه سن گذاشته اما

خلقش ها  می شه. تو این مدت چند تا جوون رعنا هرات اسم هردم و هرام پشت چشم نا ک 

کردی؟ پیداست دلت پی سا  و هرگ حقه ، نه آب و رنگ لق! تو این رو گاری که یکوی 

هرا عگیوگام نموی « تنهایی»کنه ، دیگه اومده تو خاکت و یه  هون دیگه تو دهنش غرغره می 

 خوام................. همین!

 هه قصد خرو  حرکت می کند(« نبات»)مکثی می شود. هلند و کشدار.  

 رو ... میارم.« سیروان»االن...  نبات

 همیره هرای این هفرینه هی خواب!« آسیه» آسیه

  

  



   
  

  فصل خون         

72
 

  (6 ) 

ظرفووی دسووت نخووورده ا  غووذا اسووت و « سوویروان»اسووت. مقاهوول )همانجووا. سوواعتی گذشووته  

 مهرهان و گشاده رو نشسته(« آسیه»روهرویش 

 همین؟ آسیه

 « !آسیه»سیر شدم  سیروان

 جان!« سیرو»تو که یه قاشق هیشتر نخوردی  آسیه

 « !آسیه»آب می خوام  سیروان

 اِ... تو که همین االن یه لیوان پر آب خوردی عگیگکم. آسیه

 « !آسیه»آب می خوام  سیروان

 نکنه سر صبحی سبور خوردی که انقدر نشته ته ، میلم ندتری هه غذا ؟! آره ؟ آسیه

 من هیچی نخوردم. سیروان
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 توک می  نی و می کشی کنار؟« آگرملوچ»پس چیه که قد  آسیه

 « !آسیه»سیرم  سیروان

 هرات چی درست کنم که هخوری؟ آسیه

 هیچی! سیروان

فهمیدم. هرات هاقلوای داغ تنوری درست می کونم ، دوهواره هوذاری توو دهنوت و        ملوچ  هآسی

 مولوچ کنی. خوهه؟

 نه! سیروان

 همیشه دوست داشتی...« ! دووانه»ها « !  الته»خب هرات... هرات کوسه کباب می کنما ها  آسیه

 آب می خوام. سیروان

 نی گشنه ت نیست؟)کالفه و نگران نفسی می کشد(... یع آسیه

 نه! سیروان
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 ؟!« هفرینه »پس چرا رنگت شده مثل چلوار  آسیه

 ؟« هفرینه»چرا هه من می گی  سیروان

 چون سفیدی! عین هرفی! آسیه

 ؟« سیرو»پس چرا می گی  سیروان

 خب صورتت سیاس! نمک داره! آسیه

 نمی شه که هم سفید هاشه هم سیاه! سیرون

 ئه! چرا نمی شه؟ خوهم می شه.« سیرو»س ، صورتت « هفرینه»سیرتت  جانم. تو« سیرو» آسیه

 خواهم میاد. سیروان

 اینجاس! )می خواند(« آسیه» خب هخواب! هخواب شیرینکم!  آسیه

     ترخون و مر ه پسرم            شاه گورانه پسرم       هوالن هوالنه پسرم    »       

 «چینی پسرم        داغشه نوینی پسرم عالمی می ار ه پسرم       عروسان     
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اون الالیی رو هخوون کوه مون اصوال نموی فهموم. اونوو هخوون! اون منوو موی « ! آسیه» نه! نه  سیروان

 خواهونه.

 اگه نمی فهمی چطوری می خواهونتت؟ آسیه

 مثل صدای سا ه. من سا م نمی فهمم. ولی دوست دارم. سیروان

 تو عاشق صدای دو له ای! می دونم دلکم... می دونم. آسیه

 من رفتم پی صدای دو له! سیروان

 لحظه ای کوتاه( ..... کجا ؟ -)می ماند آسیه

 تو نیگار! هارون هود! سیروان

 صدای دو له می اومد تو هارون؟! آسیه

 ها . می اومد. سیروان

 )محتاط( خب؟ آسیه
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 تو نیگار پیچیده هود. دور هود. رفتم پی اش. سیروان

 اونجا چه می کردی تو؟ یهآس

 گفته هود هرم درشتی هبرم هرای خط !« عالء»استاد  سیروان

 خب؟ آسیه

 دو له همه ش دور هودا اما همه ش هود! سیروان

 پیداش نکردی؟ آسیه

 )آشکارا می لر د( ....... سیروان

 جانم!« سیرو»)نگران(  آسیه

 ........ سیروان

 « !سیرو» آسیه

 .......... سیروان
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 « !سیروان»نگرانتر(  -)هلندتر آسیه

 رو صورتش.... رو صورتش یه  خم خرما داشت! سیروان

 کی؟ آسیه

 سرها ه! سیروان

 کجا ؟ آسیه

 )ملتهب( تو نیگار! سیروان

 چی شد؟ آسیه

 تفنگ داشت. سبیل داشت. درشت هود. می  د! سیروان

 تو رو؟ آسیه

هوم «  یور»مادرشون « . اهوالفطل»و « عباس»هود و « اصغر»قایم شدم...  نه نه... من ترسیدم... سیروان

 هود. من تو هارون شناختم.
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 خب؟ آسیه

خانم التماس می کرد... مرده می  دش... صدای دو لوه «  یور»سرها ه ، ... تیر  د ههشون...  سیروان

 نبودی.« . آسیه»قطع شده هود... صدات کردم 

 نم. هبخش!)متأثر( دردت هجو آسیه

 خون پاشید رو نی ها ! خیلی خون! سیروان

 ........ آسیه

 می شن! تو گفته هودی هر وقت رعد و هرق هگنه تو نیگار، نی ها پر لکه های خون سیروان

 ........ آسیه

 پر خون هودن! سیروان

 ......... آسیه

 تو دستش هود. صدای دو له ها  اومد. خانم«  یور»سرها ه داشت می رفت. یه تیکه لباس  سیروان
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 تو چه کردی.... هوالنم؟! آسیه

گفته هود ، هی نی هرنگردم. درشتی فقط کنار... اونها هوود... هموه قرموگ.... هموه « عالء»استاد  سیروان

 خون!

 هریدی؟ آسیه

 ها ! سیروان

 آوردی؟ آسیه

 ها ! سیروان

 کجاست؟ آسیه

موی گوه سرمشوق مون نیسوت ا ولوی مون موی « عالء »گش کردم. استاد هاهاش می نویسم. تی سیروان

 می گیرد( می نویسم.« آسیه » نویسم. )قلم را هه طرف 

قلم را هه دست می گیرد و خیره و آشفته نگاه می کند. رد خون را دیده. نگاهی هه « آسیه)» 
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 می کند که معصومانه هه او خیره است(« سیروان»

 ؟« آسیه»التهاب افتاده( الالیی نمی خونی )انگار کمی ا   سیروان

 « !عالالدین«!» عالءالدین« ! »عالءالدین»)ملتهبا هرآشفتها مستأصلا هلند(  آسیه
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  (7 ) 

هوه خوواب رفتوه ، « سویروان»را می هینویم کوه کنوار « آسیه»)همانجا ا دقایقی هعد. در عمق ،  

نشسته ها انبوهی « عالءالدین»هرایش می خواند. این گوشه ،  نشسته و الالیی کردی پرسو ی

را هه دست دارد و ناله قلم را درآورده. او « سیروان»کاغذ مچاله و پاره شده در اطرافش. قلم 

در حال نوشتن است. جمله ای را تمام می کند. عینکش را هه چشم می  ند و هه خط تحریر 

کش را هرمی دارد و هالفاصله کاغذ را پاره کرده ، هه کرده اش نگاهی می اندا د. آشفته عین

کناری می اندا د و سطری دیگر ، روی ورقی دیگر می نویسد. نتیجه همان اسوت. پریشوان 

 شده ا اما همچنان می نویسد...

هه خواب نرمی « سیروان»صحنه را پوشانده. « آسیه»در تمام طول تالشهایش ، الالیی پرسو   

ی ا  نگدیک ، الالیی را قطع می کند... و خطاطی را. نگاهها هوه طورف است. صدای انفجار

ا  جا جسته می نشیند. نفس نفس خفیفی هه سینه و صدا « سیروان»صدا هرمی گردد. همگمان 
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 دارد . خواب  ده است و ترسیده ا  صدای انفجار. (

 « !آسیه» سیروان

 


