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  ميرحسين مھدوی

  

 صالی جان سالم
  

  !صالی جان سالم

چه پس کوچه ھای تمام ديشب را درکو. تمام ديشب را درپياله ای ريختم ونوشيدم . تمام ديشب را با تو نفس کشيدم

تمام . قديمی وتازه.  سال پيش حافظ گفته است٨٠٠مثل شعری که . گيسوانت چقدر تازه اند. گيسوانت سرگردان بودم

تمام روزھای تذکره ات را تازه مانده . گيسوان تو ھم اين گونه است.  سال را شعر حافظ تازه بوده است٨٠٠اين 

يسوانت ، خيال می کنم فرشته ای از سمت جنوبی آسمان روبرويم وقتی دست می کشم به شيارھای روشن گ. است

  .ايستاده است ودلش می خواھد به جای من شيارھای روشن گيسوانت را لمس کند

عابران گيچ وخسته که با خودشان خلوت کرده اند، از کنار . امروز مثل چھارراھی ملک اصغرشلوغ شده ام 

سرھای ساده وخاموش ، تا شب از چھار راھی ملک . گر گذشته باشندھمديگر می گذرند بی آنکه از کنار ھمدي

 . اصغربه سمت خانه ھای شان می روند ، بی آنکه به خانه ھای شان برسند

نه ديشب درھمان چھا راه قديمی نشسته بودم وتمام چھار راه ھای . ديشب در چھار راھی ملک اصغرايستاده بودم

از . رم گذشت ، ازشدت زيبايی اش، شيشه ھای مغازه ھا تکان می خوردند دختری از کنا .جھان را ورق می زدم

  :کنارمن که گذشت، گفتم

  می شود يک پياله از چشمانت را بنوشم؟!  وحشی جان 

  : کمی لبخند ھايش را جمع وجور کرد وبعد به عابران خيس وخسته اشاره کرد وگفت

 سال از آن روز می گذرد اما ھنوز مفھوم آن حرف ٨٠٠. اند بايد بدانی که بعضی چيزھا را حتی شاروال ھم نمی د

ال ھا ھم نمی رو سال است که نفھميده ام چرا بعضی از حرف ھا را حتی مارشال ، نه ببخشيد شا٨٠٠. را نفھميده ام

  .فھمند

دلم می خواھد، راستی تويادت ھست آنروز نجيب را؟ آنروز را در شبستان . دلم می خواھد ميان گيسوانت قدم بزنم

وقتی که حرف می زدی سعی می کردی . رنگت کمی پريده بود. زيبای وزيراکبرخان ؟ تو کمی مختصر شده بودی

چقدر آنروز تو مختصر شده . گپ می زدیآھسته آھسته راه می رفتی وشمرده ، شمرده . پيش پايت را نگاه کنی

احساس می کردم . صدايت مثل يک شاخه پرفشار آب دردل يک کوير خسته وتاريک ، مرا روشن می کرد. بودی
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صدايت مثل . ھر جمله ای که می گويی، از سلول ھای مغزم شروع می کنی وتا ناخن پا، مرا تازه می گردانی

شايد خدا تورا آفريده است که . ال زدن ، بخشی از آسمان را معنی می کندکبوتری که با ھر ب. پرواز کبوتر بود

يک پرنده وحشی که حتی پرواز را به سخره . اگر تو نبودی حتما زمين چيزی کم داشت. خودش بی معنی نماند

  .گرفته است

:  نشستی وگفتی يادت می آيد که روبرويم. حتی عشق قديمی ات را . حتماال  خيلی چيز ھا يادت رفته استا تو

ھمين که آمد سوار موترش شدم وبعد از آن ھيچوقت از آن . درپيشاور پاکستان کسی آمد که نامش ميرحسين بود

تو می گفتی که چقدر روز ھا را با اشک واندوه . ميرحسين ھميشه با تواست  تو می گفتی که. موتر پياده نشدم

آنروز ھم به ديدن من که می آمدی شايد کمی مرا با . ا نشده استگذرانده ای تا بتوانی ميرحسين را فراموش کنی ام

شايد دلت برای ميرحسين تنگ شده بود ومی خواستی کمی با من  .کسی چه می داند. ميرحسين اشتباه گرفته بودی

 ميرحسين خودت می گشتی که تصادفا من ازآن منطقه می گذشتم وتو سوار موتر من  شايد به دنبال. ھوا بخوری

ميرحسين که گاه حتی از پيشاورپاکستان ھم .  ميرحسين گمشده تو ام شايد تو ھنوز فکر می کنی که من ھمان. یشد

  . می تواند پيدا شود

خيال می کنم ميرحسينت در ميان کوچه پس کوچه ھای . خيال می کنم ديگر حتی ميرحسينت را نيز از ياد برده باشی

  .پيشاور شناور باشد

  می فھمی؟. تمام زندگی ام را . ی ، خيال می کنم ، تمام زندگی ام را بايد سکوت کنموقتی که حرف می زن

  

 


