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بارهکمی   بدانید : رمان فوریو در
 نهاده شده است. انیو عرضه محصوالت تلفن همراه بن دیبا هدف تول ویرمان فور 

 یفرهنگ کتابخوان یاعتال ریدر مس   زیهر چند ناچ یتالش دارد گام  ویفور  رمان
 کشورمان بردارد. یغن

و  تیحما ای یکمک مال چیبدون ه  ویرمان فور  تیذکر اس  ت وبس  ا انیش  ا
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 .دباش یم تیتلفن همراه مشغول به فعال یبر رو یو اجتماع یمحصوالت فرهنگ
 wWw.Roman4u.ir  :  ویرمان فور  تیوبسا آدرس

 Roman4u@:  تیتلگرام سا کانال

 به داشتن همه ارزدیتو م الیخ
 سارا افرا
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 به داشتن همه ارزدیتو م الیخ
 یباسمه تعال

 
 ازماشین پیاده شدم،نگام به زن و پسری

 خوردکه انتهای کوچه ی بن بست،
 جلوی درقدیمی و زنگ زده خونه

 عزیزایستاده بودند...
 سالم کردم...

 ببخشیدباکی کاردارید؟!-
 با زن مسن که مشغول حرف زدن

 پسری که به نظر میومد پسرش باشه،
 بود....باشنیدن صدام به عقب برگشت...

 کمی مکث کرد توی چهره ام دقیق شد
 ویهو ب*غ*لم کرد...

 جاخوردم!!..  
 باشوقی که توی صداش پیدا بود گفت....

 توبایدساحل باشی...چقدربزرگ شدی-
 عزیزکم...

 هنوزجمله اش تموم نشده بود که دربا
 کی بازشد...صدای تی
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 واردحیاط شدیم...
 عزیزهمان طورکه چادراش را مرتب

 میکردبه سمت زن امد درآغوشش کشید...
 ازبرق توی چشماش.پیدا بود که از دیدن

 این زن خوشحال...
 همین طورکه باهم ازحیاط ردمیشدیم،

 عزیزنگاهی به پسرهمراه زن انداخت...
 زینت این...امیرمهدی؟!!!...-
 اره خودش....-

 می بینی دیگ برای خودش مردی شده
 ماشالله...بزنم به تخته چه مردی شده واسه خودش...-

 خدافظ اش کنع...پس احسان کو؟!!نمیبینمش!!
 زینت سری ای روی تاسف تکون داد...

 میخوای کجاباشه عزیز؟!!..وردل اون دایی کله شقش...-
 هرکاری کردم نتونستم موندگارش کنم....

 اخرشم رفت...
 ن شالله زودی برمیگرده...ا-

 به دلت بد راه نده...
 کمی مکث کرد....

 دستی گوشه ل*ب*ش کشید ومتفکر به عقب نگاهی انداخت...
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 زینت جان،پس قاسم کو؟!!...نکنه بچه ام پشت درباشه...-
 ساحل برو...

اومدم برم سمممت در که زینت چرخید،،مد دسممت ام رو گرفت و باصممدای 
 لرزونی گفت..

 نه...نه نرو...-
 عزیزمتعجب ازاین حرف زینت جون بابهت گفت....

 یعنی چی؟!!....توچته زینت!!چرامیگی نره؟!!...-
 زینت باچشمای خیس اشک باصدایی که از بغض لرزون شده بود گفت...

 عزیزدست رو دلم نزارکه خون...-
 لب برچید...

 بغض کرد..
 چانه اش لرزید...

 ها...عزیزدستش راکشیدسمت پله 
 بشین بگو چه خاکی برسرمون شده...-

 زینت که منتظربهانه ای بود تابزندزیرگریه..
 شروع کرد به گریه کردن...

 عزیزدست پاچه شد...بادست ضربه ای به سرش زد...
خدامنوبکشه...)دست راستش راباالاورد وبین انگشت شصت و اشاره اش را -

 گاز گرفت (نکنه زبونم الل......
 

 نطورکه مثل ابربهاراشک میریخت و ناله میکرد...زینت همی
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 باصدایی که از گریه دورگه. خشدار شده بود گفت...
 آره..آره عزیز بدبخت شدم..سایه باالسرم رو ازدست دادم...مردم رو...-
 آخه چطور؟!!...چرا به ماخبرندادید؟!!-

 زینت که اروم ترشده بودگوشه با روسری اشکهایش روپاک کرد...
طان ماه- ندسمممر ند..میگفت که هردکتری میرفتیم جوابش میکرد ی بود 

 داره...دیریازود از پا درش میاره...
 آهی کشیدوسرش روپایین انداخت..

 مامان خوبی؟!-
 باگوشه روسریش نم زیرچشماش رو گرفت وگفت...

 اره مادر،خوبم.نگران نباش....-
 لبخندتلخی زد..

 همینطورکه براندازم میکردگفت...
مه آ- یدی ه که ام به امیراحسمممان  بود... هدی  مادی امیری م رزوش دا

نداشت..میدونست که کپی برابراصل اون دایی کله شقشه...وحاضزنیست تن 
 به ازدواج بده...

ازخجالت سرم روپایین انداختم و زیرچشمی به امیرمهدی نگاه کردم...متوجه 
 نگاه آشکارش به خودم شدم..
 ته دلم.یه چیزی فرو ریخت..

 داگاه سرم رو پایین تر انداختم....ناخو
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دسممته کوله ام رو توی مشممت ام فشممردم وبا گفتن بااجازه ازپله هاباالرفتم وبه 
 اتاقم رفتم...

 لباسم رو عوض کردم...
 از توی کتابخونه کوچیک گوشه ی اتاق ام کتابی برداشتم...

 توی دستم گرفتم...
 لبه ی تخت نشستم...

 بی حوصله ورق زدم...
 داشتم فکرکنم...دوست 

 به چی رو نمیدونستم..
 فقط میخواستم فکرکنم به اون چشمای مشکی...

"به عشممق توی یک نگاه اعتقادی نداشممام ولی عجیب اون چشمممای مشممکی 
 جذبم کرده بود...."

 غرق در افکارم شده بودم که صدای عزیزرشته افکارم رو پاره کرد...
 اتاق بیرون زدم....شالم رو از روی دسته صندلی برداشتم و از

 همین طور که شالم رو سر مرتب میکردم گفتم...
 جانم؟!...عزیزجون چیزی الزم دارید؟!..-
 یه لیوان آب برای زینت بیار مادر...-
 چشم...-

شده  شماش متورموقرمز شدت گریه چ ست زینت جون که از لیوان آب رو بد
 بود و به سکسه افتاده بود دادم....
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نگاهی به چشمایی که سنگینی نگاهش داشت نفس ام  بدون کوچک ترین نیم
 رو میگرفت به اتاق برگشتم...

 
 برای خواب امیر مهدی به اتاق من رفت....

 ومن و زینت جون به اتاق عزیز رفتیم..
 تشک رو برای خودم پایین تخت عزیز پهن کردم..

 زینت جون بی مقدمه گفت
 ساحل چقدر شبیه مریم خدا بیامرزه...-
به سممماحل اروم اره ه- با نگاه کردن  ر وقت که دلم برای دخترم تنگ میشمممه 

 میشم....
 وزیر لب اضافه کرد

 کپی برابر اصل اون خدا بیامرزه..-
 زینت جون نگاهشو بهم دوخت...

 ماشالله از خوشگلی اون خدابیامرز هیچی کم نداره،مثله مریم...-
 کمی مکث کرد و با شک گفت

 نیست!؟؟ انشالله که نشون کرده کسی-
 عزیز خندید،...

 نه زینت جان ...ساحل هنوز بچه است،...براش زوده این چیزا..-
نگاهه گیجم رو بین زینت و عزیز گردوندم.تا بفهمم منظورشممون از این حرفا 

 چیه..
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 با حرف زینت جون سرخ شدم از خجالت وسرم رو پایین انداختم..
قسمممت نشممد بشممه عروس چه خوب پس عروس خودمه،اون خدا بیامرز که -

 خونمون،ولی دیگه نمیذارم ساحل هم بره سهم غریبه هابشه....
 با خجالت خزیدم زیر پتو....

 تو خواب وبیداری بودم که به گوشم خورد
 حتما قسمت این بوده!-

 واال چه میدونم....-عزیز
 زینت جون باخوشحالی گفت

حل جون روفهمیدین پس ما بر میگردیم تهران،انشالله هر وقت شما نظر سا -
 یه ندا به ما بدین تا ما برای بقیه کارها خدمت برسیم...

 کمی مکث کرد  
 اجازه که میدین - 

 صاحاب اختیارید اما...-
 اگه نشد نداره دیگه عزیز،نکنه مارو برای دختر مریمت الیق نمیدونی؟-

 عزیز اهی کشید
ها عجو- یه  میزنی زینت هنوزم مثل اون موقع  لی نمیفهمی چی این چه حرف

داری میگی،کی بهتر از پسممر تو که تو دسممتای خودم بزرگ شمممده،برام مثل 
 مهردادم عزیزه.

ولی حرف،حرف یه عمر زندگیه اونام بچه نیستن،مثل بچه های دور و زمونه ما 
هم نیسممتن که هی ما براشممون انتخاب کنیم تنشممون کنیم..اونا باید خودشممون 

 جفتشون رو انتخاب کنن..
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 جون خندیدزینت 

اوه عزیز این پسممر من که تو همون دقیقه ی اول دلشممو به این خوشممگل خانم -
 باخت،فقط میمونه ساحل و شما که اونم که باید زحمتش می افته به شما...

 باید بفهمین مزه دهنش چیه..
بده چراغ رو خاموش  به این بحث خاتمه  عزیز چشمممی گفت و برای اینکه 

 کرد...
 ا خدا کریمه.حاال بخوابیم فرد

***** 
 صبح که بیدار شدیم...برای جمع کردن رختخواب خودم..

 دست و صورتم رو شستم که عزیز هم بیدار شد..
 داشتیم با هم میز رو میچیدیم که عزیز حرفش رو پیش آورد..

 منظورم امیر مهدی..
 گفت که زینت جون منو برای پسرش خواسته،حاال باید من جوابم رو بدم...

 من نظری ندارم..عزیز -
 عزیر باشوق کف دستاش رو بهم زد وگفت...

 یعنی اره دیگه!؟؟-
 نه.. یعنی چطور بگم!..من از پسره خوشم نمیاد..-

 دروغ که حناق نیست من به عزیز خیلی وابسطه بودم..
 از وقتی که چشم باز کرده بودم عزیز رو دیده بودم..
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 زندگی کنم..دوست نداشتم ازش جدا بشم برم یه شهر دیگه 
 عزیزدستی به سرم کشید

 اخه چرا عزیزکم داری لگد به بختت میزنی..-
من که همیشه پیشت نمیمونم،یه روزی من نبودم میخوای چکار کنی پیش کی 

 بری!؟؟
اگه تو با امیر مهدی ازدواج کنی،این آخر عمری خیالم راحته که یه سممر پناه 

 داری..
 و چشمامو ببندم..میتونم راحت سرم رو بذارم رو زمین 

 گاز رو خاموش کردم..
 انشالله سایتون هزار سال باال سرم باشه،این چه حرفیه که میزنین؟؟-

 عزیز دست روی شونم گذاشت.
 .جوابت چیه گلکم؟بگم مثبته؟بگم.مادر-
 

 نگاه کالفم رو به گلیم کف آشپزخونه دوختم..
 عزیزتورو خدا،...توروخدا دیگه ادامه ندین..-

 تم جوابم نهه..من که گف
 من نمیخوام از شما دور باشم!

 دستمو توی دستاش گرفت..
بذار - بازی رو  چه  حل، ب باهم لن نکن سممما مدحسممین  تو روح مریم ومح

 کنار،داری باکی لن میکنی!؟
 بااخم دستمو از دستش بیرون کشیدم،به کارم ادامه دادم..
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کارم رو ادامه  به هید کدوم از حرفای عزیز دیگه هید توجهی نشممون ندادم و
 دادم..

 برای خوردن صبحانه هم نرفتم..
 درست کردن ناهار رو بهانه کردم..

نت جون و امیر  یاط بود،رفتن زی که روبروی در ح نه  از توی پنجره اشممپزخو
 مهدی رو دیدم..

 بافکر اینکه حتما رفتن کلی خوشحال شدم..
 ولی با حرف عزیز وا رفتم..

 میگردن...عزیز:رفتن خرید غروب بر -
 
 

 برای شام به اجباررفتم...
 هرلقمه که میزاشتم توی دهنم کوفتم میشد...

 چرا؟!...
 آخه همین که سرموبلندمیکردم،میدیدم که نگاه امیرمهدی روم هستنش...

 آخرم که باچشمکش نزدیک بودخفه بشم...
 پسراحمق!..

 دلم میخواست همچین بزنمش که با کاردکم نشه جمعش کرد.. 
صبی  شدمو رفتم ع شیدبلند شق و چنگالش رو انداختم توی ظرف و بایه ببخ قا

 توی حیاط. ...



 15 به داشتن همه ارزدیتو م الیخ

 وقتی یاداون نگاه های خیره اش میوفتم،آتیش میگیرم...
ضایع توجمع  شه که اینطور  سرش ب شر فکرنکنم خجالت ومجالت  صالاین ب ا

 نگام میکنه...
که  نت جون و عزیزو بگو  خداببین... این زی گار من ِاه...ِاه...تورو نه ان گار  ان

 هستم،،،همه اش داشتن از گذشته حرف میزدن..
 بابا ول کنید دیگ...

 لبه ی حوض نشستم...
 به عکس ماه توی آب نگاه کردم...

بادستام خودم رو ب*غ*ل کردم،سرم رو باال اوردم،بلندشدم...دوقدم به عقب 
 برداشتم....

 به ماه که وسط آسمون بود نگاه کردم...
*** 

دورشونه ی ظریف و کوچیکم حلقه شد وفشرده شدم توی آغوش گرم دستاش 
 پدرانه اش...

 بابایی..-
 جونم گوگلی بابا..-
 یه سوال...عزیزدلش برای بابابزرگ تنگ نمیشه؟!!-

 ب*و*سه روی موهام زد...
چرا تنگ میشممه..مگ میشممه،نشممه...همه ی ادمادلشممون برای اونایی که رفتن -

 پیش خداتنگ میشه..
 میشه که دیگ دلتنگ نشه؟؟؟!چطور -
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 بادستش به ستاره ای که کنارماه بود اشاره کرد...
به اون ستاره خوب نگاه کن...عزیز هروقت که دلش برای بابابزرگ تنگ میشه -

 باااون ستاره حرف میزنه...
 بابایی منم ستاره دارم؟!...-

 باصدای آرومی که بغض توش موج میزدزمزمه کرد..
 خودشون یه ستاره دارند!.. آره ...همه برای-

 سرم رو برگردوندم بالن بازی نگاش کردم و باتخسی گفتم...
 نه...من نمیخوام توستاره داشته باشی،میخوام اون ماه مال تو مامانی باشه...-

 برگشتم به ماه اشاره کردم..
 بیشترتوب*غ*لش فشردموقلقلکم داد....

 و مامان مریمت...ای شیطون،که اینطور...باشه اون ماه مال من-
*** 

 لبخندروی ل*ب*ا*م نشست...
 چقدردلم برای اون روزهاتنگ شده بود...

 چرخیدم سمت در ورودی...
ستش بود  سیگارتوی د ستون و  نگاه گذرایی به امیر مهدی،که تکیه داده بود به 

 انداختم وازکناربی تفاوت گذشتم...
**** 

 م گرفتند که برند...زینت جون وامیرمهدی بالخره بعد یک هفته تصمی
 که این رفتند هم مدیون تلفنی بود که به امیرمهدی شده بود...
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 وگرنه معلوم نبود که تاکی میخواستندبمونند...
باش،کم مونده  بس که زینت جون زمان رفتند،هی گفت مراقب عروس گلم 

 بود که باالبیارم...

 به اتاقم برگشتم...
 لخ و سردامیرمهدی روحس کردم...دررو بسته ام،نفس عمیقی کشیدم ،عطرت

 روی تخت ولوشدم...
 تمام وسایل اتاق ام عجیب بوی عطرتلخ و سردش رو گرفت بود....

 نگام به جاسوئچی روی عسلی کنارتخت خورد...
 دست دراز کردم....

 حلقه اش راانداختم توی انگشت اشاره ام وانتهاش رو توی مشت گرفتم....
 دیده بودم... آخرین بارتوی دست امیرمهدی

 جاخوردم!!!
 یعنی،جاش گذاشته؟!!

 به جاسوئچی نگاه کردم...
. 

 داخلش پرآب بودویک کلبه چوبی توش دیدمیشد...
 طاق باز خوابیدم وجاسوئچی رو باالسرم گرفتم ونگاش کردم....

 ماه بعد...
بالخرعزیزرای ام رو زد...بس که ازامیرمهدی و خوبی هاش گفت..ازخاطرات 

 .دلم نرم شد و بله رو دادم....بچگیمون..
 "عشق چیز عجیبی جدا...
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 تاابدتوی دلت نمیمیره...
 هم بهت حسه زندگی میده هم زندگیت رو میگیره"

*** 
 روزی که همیشه ازش میترسیدم رسید...

 روز جدایی!!
 روز فراق!!

 روزی که باید از جایی که توش رشدونمویافته بودم میرفتم...
 کشیدم....عزیزو به آغوش 

 باتمام وجود عطرتنش رو بلعیدم و بو کشیدم و بخودم فشردمش....
 چقدربرام عزیز بود این پیرزن دوست داشتنی....

 این بار اول بود که میخواستم دور بشم ازش...
 واین دوری چقدر برام دردناک بود...

توی فکرمم نمیگنجیدکه بخوام ازش دور بشممم چه برسمممه که فکرکنم به این 
 ری که حس ام میگفت مدت طوالنی خواهد بود....دو

زینت جون از عزیزجدام کردودسممتم رو به دسممت امیرمهدی که حاالمحرمم 
 بود داد....

 بااینکه همسرم و محرمم بودهنوزازش شرم داشتم...
ستم رو از  ستم د سر به زیرانداختم ،خوا نگاه از نگاه گرم و پرمحبتش گرفتم و 

که نه وبزرگش  تای مردو یک و ظریف ام رو میفشممرد  دسمم تای کوچ دسمم
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سخاوتمندانه بیرون بکشم که ابرو توهم کشید ودستم رو فشردو بسته خودش 
 کشیدتم...

 کنارگوشم زمزمه کرد...
 دیگ نبینم ازمن نگاه بگیری خانمی...-

 دروغ چرا!
 گرم شدم..

من که تشممنه محبت بودم گرم شممدم ...گونه هام رنگ گرفت از محبت نهفته 
 کلماتی که برام بوی عشق میداد....توی 

 بوی زندگی...
 بوی مردی رو میداد که قراربود شود همه ی کس ام...

 همه ی زندگیم...
 "بخدادل منم معنی عشقت رو میفهمه"

 سوارماشین شدم...
تارسممیدن به تهران بس که اشممک ریختمو هق زدم امیرمهدی مجبورشممد بهم 

 ارامبخش تزریق کنه..
 ته شد...کم کم چشمام بس

 وبخواب رفتم..
. 

 چشم که باز کردم توی یه اتاق ناآشنابودم...
سهایی  شیک اتاق نگاه کردم،بادیدن عک سایل  شت گوشم زدم،به و موهام رو پ

 که روی دیوارزده شده بود...
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 فهمیدم که اتاق خواب امیرمهدی....
 نگام روی تخت سر خورد...

 ش گرفته بود..دمر روی تخت خوابیده بودوبالشتشوتوی ب*غ*ل
 .چندتارازموهای ل*خ*ت مشکیش روی پیشانیش ریخته بود...

 ،،چقدرتوی خواب شبیه پسربچه های تخس...
 اومدم بلندبشم که بادیدن لباس عوض شدم گونه هام رنگ گرفت...

 لب گزیدم...
 بااین فکر که امیرمهدی عوض کرده باشه از خجالت سرخ شدم..

 بلندشدم...
 دم..جلوی دالور ایستا

موهای بلندموج دارم رو که تا کمرم میرسممید جمع کردم باالی سممرم محکم 
 بستم...

 چندتارکه بخاطر کوتاهیش توی صورتم پخش شده بود کنارزدم...
 بهتر دیدم تا امیر مهدی خوابه از فرصت استفاده کنم،یه چیزه بهتر بپوشم...

 اتاق بیرون اومدم...تاب وشلوارکم رو بایه تونیک وشلوار عوض کردم وآروم از 
 به صورتم آبی زدم وبه آشپزخونه رفتم،تا صبحانه رو آماده کنم...

 میز رو که چیدم زینت جون هم بیدار شد...
 سالم صبح بخیر عزیزم بیدار شدی!؟؟-

 عجب سوالی میپرسه خوب بیدارم که تو آشپزخونه ام دیگه!؟
 سالم کردم  
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 بله صبح شمام بخیر...-
 نداریم!؟راستی نون 

 نگاهی به میز صبحانه انداخت و گفت:
 اه مادر زحمت کشیدی!؟-
 چه زحمتی!؟-

 گفتم زود بیدارشدم یه کاری هم برای شما هم انجام بدم،بیکارنمونم....
 باشه پس من االن میرم نون میگیرم عزیزم...-
 تا شما بری منم امیرمهدی رو بیدارمیکنم..-

 زینت جون رفت..
 تم رفتم توی اتاق...چایی رو که گذاش

 گل سر رو از موهام جدا کردم.
 تو آینه دیدم که امیرمهدی بیدارشد..

 با لبخند به سمتش برگشتم، هنوز چشماش نیمه بسته بود..
 سالم صبح بخیر آقا،نمیخوای بلندبشی!؟؟-

 اشاره زد که برم کنارش..
 ..شکنار تخت ایستادم که تو یه حرکت دستمو کشید وانداخت توی ب*غ*ل

 پاهام رو با پاهاش قفل کرد،دستاشو دورم حلقه کرد...
 با اعتراض گفتم 

 امیر!؟؟-
 سرم رو گذاشت روسینش و صدامو خفه کرد...

 هیس بخواب،حرف نزن..-
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 دستمو روسینش گذاشتمو،یکمی به عقب هولش دادم...
 ولی یکذره هم عقب نرفت...

 امیر ولم کن زشته،االن مامانت میاد تو اتاق..-
 امیر..امیرمهدی!؟؟

سممرش رو توی موهام فرو کرد و باشممیطنت زیر گوشممم رو ب*و*سممیدو الله 
 گوشم رو به دندون گرفت...

 قلقلکم اومد..
 ولت نمیکنم،زشتم نیست ما زن وشوهریم..-

 باخنده گفتم
 باشه،حاال ولم کن.. -

 تخس گفت..
 نمیخوام..-
 امیر..-
 جونم..-

 ارکردی!؟؟ساحل امیر مهدی رو بید-زینت جون
 باشنیدن صدای زینت جون،هول کردم..

 ترسیدم یه موقع بیاد ما رو تو این وضعیت ببینه..
 آخه در و باز گذاشته بودم..

 امیرمهدی؟؟!!!-
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 ب*و*سه ای رو گردنم زد
 نوچ بخواب ولت نمیکنم..-

 یکم دیگه سعی کردم،نه نمیشه!
 .هرچقدر دست و پا زدم نتونستم از آغوشش بیرون بیام..

 بی نتیجه از تالش بیهودم،دست برداشتم و سرم رو بلند کردم....
 به امیر مهدی که داشت با لذت نگام میکرد،مظلوم نگاه کردم..

 با ناز ل*ب*ا*م رو غنچه کردم..
 خندید،ب*و*سه ای رو ل*ب*ا*م زد و به آغوشش فشردم...

 باشه عزیزم،حاالم برو تا یه لقمه چپت نکردم...-
شمای گرد سمت ل*ب*ا*م منظورش رو  به چ شد  شدم نگاش کردم،که خم 

 فهمیدم و سریع بلند شدم..
 گلسرم رو برداشتمو از اتاق بیرون اومدم..

 صدای خندش بلند شد...
 

 دوهفته ای در منزل زینت جون موندیم،ولی بعدش رفتیم خونه امیرمهدی....
 خونه ای که بعدها فهمیدم به نامم شده....

 چیز به خوبی گذشت....ماه،فقطماه همه 
امیرمهدی هرروز بعد از اتمام سممماعت کاری ،باچندشممماخه گل رز به خانه 
هدی  که امیرم ماده میکردم  نه رو طوری آ برمیگشمممت،،،،منم ف مممای خو

 میخواست...
 بعدماه زندگی شیرین،همه چیز عوض شد و رنگ عوض کرد...
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 زندگی روی دیگرش روبهم نشون داد...
 ی غیرقابل تحمل تر و زننده تر میشد...هرروز رفتارامیرمهد

 سر هرچیز کوچیک دعوا راه مینداخت...
شممب به خونه نمی اومد،یااگرهم دیرمی اومد که به خواب رفته بود از چشممم 

 انتظاری روی مبل...
شب تنهاتوی اپارتمان کوچیکمون  شد ازخونه بیرون میزد و تا ووقتی که بیدارمی

 سرمیکردم...
 ایدباگذرزمان همه چیز عوض بشه....تحمل میکردم ، تاش

 وامیرمهدی همون امیر مهدیماه قبل بهم برگردد..
*** 

 روی تخت میخوابم...
خیره به سممقف،به این فکرمیکنم که کجای کارم اشممتباه بوده که حاال زندگیم 

 شده و ورق برگشت برام...
 ذهنم کشیده میشه به روز عقد....

 ....کدوم خواستن، کدوم جنون، کدوم عشق
 شاید خیلی ازاین حرفادروغ....

 تاوقتی باهمیم ازعشق میگیم....
 نباشیم قولمون حتی دروغه...

 صدای عاقد مثل ملودی خوش آهنگ توی گوشم زمزمه میشه...
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سکه  - شمارا با مهریه سوم،آیاوکیلم  سارمی،برای بار  ساحل  شیزه مکرمه، دو
سیاه،به عقددای شاخه گل رز  م امیرمهدی ارژنگ در طال،یک واحد آپارتمان و

 بیاورم؟
 ¡وکیلم عروس خانم؟

 از این عشقایی که زنجیر میشه...
 ه*و*س هایی که دامن گیرمیشه...

 میترسم چون دلم بی اعتماد به احساسی که بی تاثیرمیشه....
 سرم رو بلندمیکنم...

 عزیزبانگاهی که اشک شوق توش برق میزنه نگام میکنه...
 دست امیرمهدی روی دستم قرارمیگیره..  

 روی انگشتام خطوط فرضی میکشه....
 نگام رو به خطوط عربی میدوزم...

 نه اینکه عاشقی حال خوشی نیست....
 نه اینکه زندگی بی عشق میشه...

 فقط کاش بین این حسای مبهم...
 بفهمم اخرش چی عشق میشه..

 چشمام رو بستم و به ارومی زمزمه کردم...
 بااجازه روح پدرو مادرعزیزم وعزیزجونم....بله..-

 امیرمهدی نفس حبس شده اش رو بیرون داد....
 فشارب به دستم که زیردستاش بود دادو لبخندی به روم زد...

 مثه حرفی که نگاهی...
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 نمی گفته و می گفته...
 اتفاقی که گاهی...

 نمی افته و می افته...
*** 

برگشممتم.کلیدرو توی قفل چرخوندم،به امیدبازگشممت بعداز دانشممگاه به خونه 
 روزهای خوش ...

 نمیدونم چرا موندمو نرفتم...
 نمیدونم...

 شایداگه جایی رو جز این خونه داشتم،میرفتم...
 میرفتم جایی که یکم،،،

 شده یکم آرامش داشته باشم...
 میزشام روبه سلیقه خودم چیدم...

 منتظرشدم تا امیرمهدی..یکی از بهترین لباسام رو پوشیدم و 
 مردم...

 بیاد..
 وبالخربعدساعت چشم انتظاری اومد
 جلو رفتم با لبخند به لب سالم کردم...

 جا خورد!...
 چشماش از فرط تعجب گرد شد،چند بار پلک زد تا مطمعن بشه...

 انگار انتظار روبه رو شدن با من رو نداشت..
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 خیلی بی حوصله کفششو یه گوشه پرت کرد...
 رنگ صورتش پریده بود،چشماش قرمزبود و زیرش گود افتاده بود...

 هنگام راه رفتن تلو،تلو میخورد..
 انگار...

 انگار مست بود..
. 

 پی حس همون روزام....
 پی احساس آرامش

 ،همون حسی که این روزها،به حد مرگ میخوامش...
 از مستیش ترسیدم..

 یک قدم به عقب برداشتم..
 بودمش،اما اینبار،اینبار مثل دفعه های قبل نبود... قبال هم مست دیده
 مست و بی حال..

 دلم میخواد عاشق شم،
 آخه فکرش شده دنیام...

 اگه عاشق شدن درده،
 من درد و ازت میخوام

...سعی کردم این حرفایی که این مدت تو خلوت باخودم زده بودم رو با آرامش 
 به زبون بیارم..

 .تا یه موقع عصبانیش نکنم.
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صبانی و  شنیدن حرفام ع من حرف میزدم و امیر مهدی به دورم میچرخید و از 
 عصبانیتر میشد...

 ببین امیر اگه با-
 با مشکالتمون کنار بیایم..باید با هم مهربون باشیم..

 به روزهای خوب گذشته برگردیم..
اگه تو بخوای به کارات ادامه بدی،هر روز مسمممت بیای خونه و تا آخر شممب 

 بمونی و یا اینکه اصال نیای...بیرون 
 این زندگی نمیتونه ادامه پیداکنه...
 من مجبور میشم برخالف میلم...

 با مکث بلندی گفتم
 از هم جدا شیم..-

 اگه این زندگی باشه،
 من از مردن هراسم نیست.. 

 یه حسی دارم این روزا،
 شاید مردم حواسم نیست...

یه حالت مسممخره نگام میکرد و  در تمام مدت که حرف میزدم،امیرمهدی با
 قهقه میزد...

 من اشک میریختم و اون قهقه میزد...
 با شنیدن کلمه آخر جملم،قهقهش قطع شد و ناگهان به طرفم حمله ور شد..

 با وجود مستی با تمام قدرت کتکم میزد..
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 مستی هم قدرتشو بیشتر کرده بود... 
 اگه این زندگی باشه،

 یا باشه،اگه این سهم من ازاین دن
 من از مردن هراسم نیست...

 یه حسیه این روزا..
 گاهی با خودم میگم شاید مردم حواسم نیست..

 با صدای بلندی عربده میکشید...
 مشتاشو روی تنم فرود می آورد..و من زیر مشتهاش فقط اشک میریختم...

 بی صالح،بدون اینکه از خودم دفاع کنم...
ری،هر چی بگم همونه،هیچوقت،هیچوقت تو مال منی،تو حق حرف زدن ندا-

 از هم جدا نمیشیم، نمیشیم پس خفه شو...
 و روی زمین افتادم...

 سرم با کف زمین برخورد کرد.
 گرمی خون، رو شقیقم حس کردم،پلکهام اروم، اروم رو

 هم افتاد..
 درد مشتهایی که بر تنم فرود می آومد کم و کمتر شد..

و در آخرین لحظه قبل از رو هم افتادن پلکهام  در اخر پلکهام بود که بسته شد
 مردی رو دیدم که ادعای عاشقی داشت..

 رفت..
 در رو محکم بست و بی توجه به من...

 من که ثانیه ای قبل زیر مشتهاش درد کشیدم..
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 بعد تو من از همه دنیا بریدم،
 باور کن من بدجایی رسیدم..

 
 چشمام رو به سختی باز کردم...

 دردمیکرد..تمام بدنم 
 توی اتاقم بودم...

 صدای کوکب رو بیرون اتاق شنیدم که داشت با کسی حرف میزد...
 کوکب هرهفته یک روز میومد تابهم کمک کنه..

 دکتری رو باال سرم اورد تازخمام رو ببنده...
 بزور ازسوپی که درست کرده بود چندقاشق توی دهنم گذاشت...

 باصدایی که خشدارشده بودگفتم...
 دیگ نمیخورم...برو...االن فقط بخواب احتیاج دارم...-

 دروغ گفتم...
 فقط میخواستم تنهاباشم...

 تافکرکنم..
 فکرکنم به زندگیم ...

 زندگی که حاالداشت از هم پاشیده میشدو..
 ومعنی خودش رو از دست میداد...

 کوکب همین طور که غر غر میکرد ازاتاق بیرون رفت..
 ه بود ،دردمیکرد...تمام بدنم کوفته شد
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 زیرلب زمزمه کردم..
 الهی دستت بشکنه..-

 اماخیلی سریع لب گزیدم دستم رو روی دهنم گذاشتم..
 نه خدانکنه..

 لحظه لحظه زندگیمون عذاب...
 باورکن حال من خیلی خراب..

 امیرمهدی به خانه نیامد...
 سممرم آوردهوحتی حالیم از من نپرسممید،شممایدهم براش مهم نبود که چه بالیی 

 باشد...
حالم که بهتر شممد،وطوری شممد که زخم های صممورتم رو بتونم با کرم پودر و 

 هزار کوفت و زهر مار دیگه بپوشونم...
 به دانشگاه رفتم تا خودم رو از این زندگی نکبتی دور نگه دارم...

همین فرارهای گاه و بیگاه من و امیرمهدی داشممت تیشممه به ریشممه زندگیمون 
 میزد...

کی،دوباری که داشتم از دانشگاه خارج میشدم،ماشین امیر مهدی رو از دور ی
 دیده بودم،که دختری رو پیاد ، میکنه یانه،سوار میکنه!!

 
اوایل شک داشتم که اون امیرمهدی باشه،مردی که اسمش تو شناسنامم خط 

 انداخته بود...
سه ای ولی وقتی که جلوی خودم بی توجه به من دختری رو پیاده کرد و  ب*و*

 به ل*ب*ا*ش زد..
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 مطمعن شدم مرد منه ،همون مردیه که گفت دوستم داره...
 اما حاال...

 شکستم،بد هم شکستم...
 این بی تفاوتی ها،
 این بی خبری ها..

 گاهی دیدن از سر اجبار...
 نبودن ها و ندیدن ها...

 یعنی برو...
 گاهی چقدر خنگ میشم...

 
 ده داشت به پایان میرسید...زندگی منو امیرمهدی،یکسال نش

 توی این ماه ،فقط چندبارباعزیزحرف زده بودم... 
 بیچاره،چقدرخوشحال که من باامیرمهدی ازدواج کردم...

 فکرمی کرد که خوشبختم..
 منم حرفی نزدم ..

 گفتم بزار الاقل یکی دلش خوش باشه...
 بزار فکرکنه که خوشبختم...

 چقدرپریشونم..."می خواستم بهت بگم 
 دیدم خودخواهی،دیدم نمیتونم.."

 گزاشتم بااین فکرکه من خوشبختم ارامش داشته باشه....
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 الاقل یکی این بین دلش شاد باشه..
 زینت جون ک...!!

 چی بگم اخه؟!!
 هرچی بگم کم گفتم..

 چرا؟!!!!
 اخه انگارنه انگار تو آتیش زندگی پسرش میسوزم...

 و احوالی میکنه و ...خدافظ...فقط یه زنگ میزنه حاال 
 همین!!

 اخه بی مالحظگی تا این حد!!
 یه بارزحمت نکشیده بیادببینه پسرش چه باالها که سرم نیاورده..

 چه جهنمی که برام درس نکرده
*** 

امروز یکم زود اومدم..هم حوصممله درس و دانشممگاه رو نداشممتم، هم تاقبل 
بپرسممم که تاحاال فرصممتش پیش رسممیدن و امیرمهدی از کوکب یه چیزایی رو 

 نیومده بدونم و ازش بی خبرموندم!...
 "دیگه بس بود خواب خرگوشی!"

 کوکب خانم چی برای ناهار درست کردی؟؟-
 کوکب خانم لبخند زد،

 قرمه سبزی...-
 چه عالی من خیلی دوست دارم..-

 دستتون درد نکنه...
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 چون میدونستم شما دوست دارید خانم، درست کردم...-
 مرسی خسته نباشید...-

 بیاین حاال بشینید...
 کوکب خانم رو صندلی که براش کشیده بودم نشست..

 به خدا شما برای این پسره یه القبا زیادیین...-
 نمیدونم چرا؟چطور دلش میاد که دست روی شما بلند کنه؟؟

 اشک تو چشمام حلقه زد..
 آهی تو دلم کشیدم..

. 
 با لبخندی تلخ گفتم،

 نداره باالخره خسته میشه،تموم میکنه...اشکال -
 اشک رو پس زدم،و باصدای لرزونی گفتم..

 کوکب خانم امیرمهدی،قبل من که ازدواج دیگه ای نداشته؟؟-
کوکب دسمتشمو روی زخم گوشمه ل*ب*م کشمید،سمرمو از شمدت درد عقب 

 کشیدم...
 به چشمای غمگین کوکب خیره شدم...

 ت،که نمیخواست ناراحتم کنه...مطمعن بودم دلش اونقدر مهربون هس
 اما باید،باید میفهمیدم که شاید کلید خوشبختی زندگیم رو پیدا میکردم...

 واز این مخمصه راحت میشدم...
 دستاش رو توی دستام گرفتم.
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 کمی خودم رو سمتش کشیدم.
 همینظور که فشار خفیفی به دستاش میدادم گفتم

 کوکب خانم خواهش میکنم...-
 یز رو بگید،این حقه منه که بدونم با کی دارم زندگی میکنم...به من همه چ

 کسی قبل من تو زندگی امیر بوده؟؟
 خواهش میکنم بگید،قسم میخورم به کسی نگم، بین خودمون بمونه...

 باشه میگم..-
دخترم اون جز تو با هید دختر دیگه ای ازدواج نکرده،تو تنها کسممی هسممتی که 

 تو قل*ب*ش بودی و هستی...
 اما...

 نمیدونم چرا اینطوری داره میکنه...
 حرفش رو قطع کرد...

 با ترس و دلهره بهش خیره شدم.
اون دوسممت دخترای زیادی داشممته،که همیشممه حتی قبل ازدواج با تو و حاال -

 تموم روز و با اونا میگذرونه...
 داشتیم حرف میزدیم که صدای ماشین امیرمهدی رو شنیدم...

 نگاهی به ساعت کرد و هول گفتاز جاش بلند شد 
 خانم جون من دیگه باید برم،دیرم شده...-

 اصراری نکردم،گذاشتم  بره...
 چون که چیزایی رو که باید میفهمیدم رو فهمیده بودم...
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و این برای من یعنی،تا وقتی که اون دخترا پاشون رو از زندگی امیریا زندگیمون 
 بیرون نکشن..

 ه حالت خوش گذشته برگرده...امکان نداره زندگی ما ب
 میز ناهار چیده شده بود...

 من یک طرف میز بودم،بی توجه با غذام بازی میکردم...
 امیرمهدی طرف دیگه میز غذاش رو آروم میخورد...

 وهرچند دقیقه یک بار نگاهی بهم می انداخت...
 من همه تصمیم رو گرفته بودم...

 باتالق لعنتی بیرون میکشیدم... باید هرجور شده بود زندگیم رو از این
 تا با دست و پا زدنهای بیخودی بیشترتوی باتالق  فرو نریم...

 باید همه سعیم رو میکردم،حتی اگه الزم بود...
 باید خودمو نجات میدادم..

 خیلی آروم ظرفو کنار زدم و بلند شدم...
 کجا؟؟!!-

 بدون اینکه به طرفش برگردم،گفتم :
 ه سری بزنم...میرم به زینت جون ی

 کی چی بشه هوم؟؟-
 بگی امیرمهدی مست بود کتکم زده بود؟؟

 جوابی ندادم...
 راه اتاقم رو در پیش گرفتم تااماده بشم..
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 با صدای کشیده شدن صندلی،بعد شنیدن صدای پاش...
 یخ کردم،نفسم کند شد...

 آب دهنم رو فرو دادم..
 ..خودم رو برای یه کتک خوردن حسابی آماده کردم.

 روبروم قرار گرفت...
 دستش که باال اومد..

 ناخوداگاه،یک قدم ازش فاصله گرفتم...
 و...

 چشمای رنگ شبش،رنگ پشیمانی گرفت.
 دستمو توی دستش گرفت وگفت...

ساحل عزیزم...منوببخش...من اون شب حال خوبی نداشتم...متوجه نبودم -
کردی....مگ نمی دونی چقدر دارم چی کار میکنم وتوام بااون حرف عصممبیم 

 دوست دارم!!
 سرم رو برگردوندم؛

 یک هفته قبل کتک زدی؛ حاال داری عذر خواهی میکنی؟!...-
 خواستم دستمو از توی دستش بیرون به کشم که محکم تر گرفتشون...

 روبه روم زانو زد...
 التماس کرد که ببخشم...و

 بخشیدم...
 :|""چه ابلهانه پذیرفتم که عوض شده است

 آن روز ازخودم نپرسیدم،ولی حاال می پرسم؛چرا؟!...
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 چرابخشیدم؟!...
 دلم براش سوخت؟!...

 نه شایدم چون هنوز ذره ای ازمهرش توی دلم بود....

 و شایدم نه ،امید داشتم به برگشت روزهای خوش....
 وشاید...
 وشاید...

 نمی دونم:)
 چشماش از فرط خوشحالی درخشید.

 بلندشد...
 برات یه سوپرایز دارم...عزیزم -

 لبخندی هر چند کمرنگ روی ل*ب*ا*م نشست...
 امیرمهدی به اتاقی رفت و با یک جعبه ے بزرگ برگشت....

 جعبه رو جلوم گرفت و در اش رو برداشت...
 یه لباس ماکسی بارنگ زمردی...

 امشب یه مهمونی دعوتیم....-
 دلم میخواد که این لباس رو توی تنت ببینم....

 باتعجب نگاش کردم...
معنی نگام رو فهمید؛یکی از اون لبخندهای جذابش رو باچشمممک تحویلم 

 داد....
 توخیال کن نامزدی عزیزم.....:(-
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ازاینکه امیرمهدی مثل گذشممته مهربون شممده بود اینقدر خوشممحال بودم که از 

 خوشحالی میخواستم جیغ بکشم....
 اصال حالم دست خودم نبود....

 ودم رو آماده میکردم....آماده که شدم ساعتشب بود....باوسواس خ
 هردوسوارماشین شدیم....

 برای یک لحظه واقعا حس کردم امیرمهدی سابق برگشته...
 توی دلم دعاکردم که همیشه همین بمونه وعوض نشه...

نمیدونم چرا ولی حس مبهمی از اعماق وجودم می گفت خیلی زود همه چیز 
 نگ خوش بختی رو نمیبینم....عوض میشه و من دیگ ر

 اما اینم نمیتونست حس خوشحالی بودن در کنار امیرمهدی رو ازم بگیره....
 مهم نبود...

مهم نبود که امیرمهدی میشممه تاچندروز یانه...شممایدچندسمماعت دیگ همون 
 امیر مهدی که زیر مشت و لگداش تا مرگ رفتم....

 مهم نبود...
 هیچی دیگ مهم نبود....

 هیچی...
 مهم این بود که حاالدر کنارمه...

 حاال دارمش...
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من نمی خواسممتم بافکر کردن به این که تا چندسمماعت با روز دیگه از دسممتش 
میدم و باز امیرمهدی میشممه امیرسممابق ؛همین لحظات کوتاه رو هم از دسممت 

 بدم....
 "من به لحظات شاد هم  

 مشکوکم..."
 نمیدونستم کجا می ریم؛مهم هم نبود ....

 مثل خیلی از چیزهای دیگ....
 امیرمهدی ماشین رو جلوی یک باغ بزرگ خارج شهر پارک کرد....

 از داخل ساختمان باغ ،صداهای بلندی میومد...
 ازترس به دستای امیرچنگ زدم...

 برگشت...
 ب*و*سه ای گوشه ی ل*ب*م نشوند...

 نترس عزیزم؛چیزی نیست ،یه مهمونی معمولی...همین...-
 بین انگشتای لرزونم قفل شد؛به سمت ساختمان به کشوندم.... انگشتاش

 وارد سالن شدیم
 تقریبا همه ی مهمون ها دختر و پسر بودند ...

تو یک نگاه می شممد فهمید که این مهمونی... یه پارتیه ،نه یک مهمونی سمماده 
.... 

 یا معمولی...
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ست داد ،که اینکارش سر و چند دختر د صبیم کرد  امیر مهدی اول با چند پ ع
 اما اینجا جاش نبود که عصبانیتم رو نشون بدم....

 هر دو گوشه ای از سالن نشستیم....به اطراف نگاه کردم ....
روی تمام میز ها میوه و شیرینی بود و بطری هایی که به نظر می رسید مشروب 

 باشد ....
 امیر مهدی بطری که رو میز بود برداشت و سر کشید....

بدم تنفر همه ی و بازیچه  قرار بگیرم  ته بودم  گذاشمم جودم را پر کرد از اینکه 
 میومداز خودم....

ید در خواب  با که بتوانم تغییرش دهم را  بل تغییر بود و این قا هدی غیر  امیر م
 ببینم.....

 بلند شد....
 به اتاقی که ازش سرو صدا و ر*ق*ص نور خارج میشد رفت.... 

 اشکام ریختن...   
 چرا؟...

 فکر میکردم که خوشبختی لحظه ایی نیست و ماندگاره ....چرا  
 چرا واقعا...

چرا فکر میکردم باز هم میتونم خوشممبختی رو کنار مردی حس کنم که خیلی  
 وقت بود دیگ هید تعلقی بهم نداشت....

مگه عزیز نگفت که فقط امیر مهدیه که میتونه طعم خوشممبختی و شممیرینی  
 زندگی رو بهم بفهمونه؟!...

 پس چیشداون خوشبختی  که همه حرفش رو میزدن...
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 چی شد طعم.شیرین زندگی که قراربود حس کنم...
 نکنه خوشبختی فقط ماهه ... 
 ماه!... 

 خدایا هستی؟؟...
 خدایا میبینی؟؟... 

 خدایا اگه سرت خلوت شد یه نگاهم به من بنداز....
 به کدومین اشتباه داری اینطور به زمین میکوبیم.... 
خدایا تا کجا میخوای ادامه بدی خسته نشدی خدایا تسلیم.... من  که خسته  

 شدم...خسته...
 اشکام رو گونه ام جاری شد بغ م گرفته بود

 بغض ام گرفته...وقتشه که ببارم
 چه بی هوا ،هوای گریه دارم...

 بازم کاغذام باتو خط خطی شد
 خدااین حس و حال رو دوست ندارم...

 مرد من ....مرد من منو اورده به یه پارتی ....امیر مهدی.... 
 حاال دیگه واقعا و حقیقتا باید امیر مهدی رو بشناسم....

اون همونی بود که جلوی من که همسر عقدیش بودم... اسمم تو شناسنامشه، 
 دختری رو سوار ماشینش کرد...

 امیر مهدی همونی بود که کوکب میگفت.... 
 امیر مهدی....
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 اتاقی که امیر مهدی واردش شده بود، رفتم.به پشت در 
 در رو به ارومی باز کردم... 
 دختر پسرا مشغول ر*ق*صیدن بودن 
 

 من دیگه خسته شدم بس که چشام بارونیه....
 پس دلم تاکی ف ای غصه رومهمونیه..
 من دیگه بسه برام تحمل این همه غم..

ل ر*ق*صممیدن به گوشمممه ی دیگراتاق نگاهی انداختم،امیرمهدی رومشممغو
 بادختری که لباس نیمه برهنه ای هم برتن داشت بود...

 صورتش ازآرایش غلیظ پربود...
 به صورت دخترخیره شدم...

 دنیاسرم آوارشد...
 به چیزی ک باچشمام می دیدم باور نداشتم...

 خدایاتاکجامی خوای ادامه بدی؟!...
 تاکی...

 خسته نشدی...
 واسه چیوقتی فایده ای نداره غصه خوردن 

 واسه عشقای توخالی ساده مردن واسه چی
 نمی خوام چوب حراج روبه قل*ب*م بزنم

 نمی خوام گ*ن*ا*ه بی عشقی بیوفته گردنم
 دستشوبرای دست دادن جلوآورد
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 سالم عزیزم من دخترعموی امیرمهدیم...بهت تبریک میگم...-
 دستشوتودستم فشردم به امیرمهدی لبخندزدم وبه دخترگفتم

 عزیزم منم ساحل ام خانم ارژنگسالم -
 ارژنگ نه خانمی بگوالهام...اینطوری راحت ترم...-

 امیرمهدی دستشوازپشت دورم حلقه کرد...
 چونه اش رو شونه ام گذاشت...

 هی خانم...ببینم چی داری درگوش خانم من میگی...-
 نگران نباش...داشتیم باهم آشنامی شدیم...-
 گفتم  

 که بادخترعموی نازنینت آشناشدم...واقعاامیر خوشحالم -
 امیرمهدی والهام بالبخندبهم نگاهی انداختند...
 این همه چرخیدی وچرخوندی آخرش چیشد...

 اون بلیط شانس دائم بگوقیمت کی شد...
 همه درویش همه عارف جای عشق پس کجاست...

 این همه طلسم ورد جای خوش دعاکجاست...
 و آروم آروم سرخوردو روی زمین نشستم...باناباوری به دیوار تکیه دادم 

 چی میدیدم؟
 خدای من...
 اون اونکه...

 نه نه نه...
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 سرموبین دستام گرفتم...همه چیزدور سرم میچرخید
 دیگه اشک نمی ریختم...

 دیگه دلم نمی خواست برای کسی اشک بریزم که لیاقت حتی...
 حتی یک قطره ازاشکام رونداشت...

 بلندشدم...
گه  ندازم،فقط دی گاه ب تاق ن خل ا به دا باردیگر  یک  که  نداشممتم، قت  طا

 دعامیکردم...
 دعاکردم که اشتباه دیده باشم...

 و او الهام نباشه...
 کسی که مصبق تمام بال هایی که تااین لحظه سرم اومده...

 از ساختمان باغ بیرون اومدم....
 ...کمی که از ساختمان دور شدم با صدای بلند زدم زیر گریه .

سرم اومده، امیر مهدی مرد من .....مال یکی دیگه  تازه فهمیده بودم چه بالیی 
 شده بود....

 مال یکی دیگه .... 
 با هر سختی بود خودمو به خونه رسوندم...

 دلم به حال خودم میسوخت از اینکه به راحتی عذر خواهیش رو پذیرفتم ..... 
 ات پیدا کنم اما کی؟!باید از کسی کمک بگیرم تا از این مخمصه نج

 اگه منتظر میشدم تا برگرده خونه باید انتظار کتک خوردن را هم داشته باشم....
 به چیزی که دیده بودم فکر کردم...
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باورش سممخته که بپذیرم الهام همون کسممی باشمممه که داره زندگیمو به یغما 
 میکشه....

ندگیمو به لجن اما دلیلش چی بود من که کاری باهاش نداشممتم چرا اینجور ز
 میکشید؟!

 لباسام رو با شل*خ*تگی توی چمدان گذاشتم ....
 تنها کسی که تو این لحظه هایی سخت می تونست کمک کنه، عمه ثنا بود...

 که از عزیز شنیده بودم بعد از جدایی از همسرش تنها زندگی میکنه ..
 ادرس محل زندگیش رو از عزیز گرفته بودم...

 ه دیدنش برم...ولی وقت نشده بود ب
*** 

 
شبه وچقدر احمق و بی فکرم  ساعت چنده  شردم، تازه یادم اومد  زنگ رو که ف
ک اومدم زنگ خونه ی عمه ثنا رو میزنم این وقت شممب و به این فکر نمیکنم 

 که ممکنه خواب باشه
 " لعنت به این زندگی "

 خواستم برگردم که صدای توی ایفون به گوشم  رسید
 کیه ؟! -
 ثنا سارمی ...منزل -
 خمیازه ایی کشید  

 هان ؟!...اهان... بله بله ...شما کی باشین؟! -
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 من برادرزادتونم... دختر محمد حسینم... ساحل-
 عمه ثنا جیغی از خوشحالی کشید....

وای خدای من سمماحل واقعا خودتی؟!)نه روحشممه...ازون حرفابودا(.....بدو -
بدجور برات تنگ شممده ....قربونت عمه بره بیا طبقه سمموم ....واحد... که دلم 

 ...بدو عزیزم
سوندم ....عمه ثنا جلوی    سوم ر سور به طبقه  سان شد، خودمو با آ در که باز 

واحد  ایسممتاده بود، همدیگر را در اغوش گرفتیم بعد از رفع دلتنگی وارد خونه 
 شدیم 

 
داد منم دیدم عمه ثنا همین جور تند تند حرف میزد و مجاله حرف زدن بهم نمی

 که اینطوره، بهتره که ساکت باشم تا حرفش تموم بشه.....
 

اصممال باورم نمیشممه که میبینمت ....میدونی چند  سمماله ندیدمت ؟!....اون  -
شاالله .....برای  شتی و ...وحاال ما سال دا موقعی که من اومدم اینجا تو فقط  

شب اومدی؟! شدی عزیز چطوره؟ چرا این وقت  شنیده  خودت خانمی  .....
بودم ازدواج کردی اونم با یکی از فامیالی پدرت خدا بیامرزت..... حاال بگو 
جاسمممت؟!!!.... هوویی چرا  مدی؟! پس این شمموهرت ک ها او ببینم چرا تن
ساکتی.... زبونتو گربه خورده.... بگو ببینم چرا این وقت شب تنها اومدی بعد 

 میزنی؟!... از چند ماه....ساحل باغ کدوم همسایه رو بیل
 مظلوم دستم رو زیرچانه ام زدم و به عمه ثنا نگاه کردم...
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یل - یه رو ب باغ همسممما نه  دارم  به زبونم رو خورده  نه گر مه جون ... نه ع
 میزنم...منتظر بودم که ببینم که شما کی تموم.میکنید...

 عمه ثنالبخندنمکینی زد وخودش رو سمتم کشید وگفت...
که تموم.شمممده ،زود- قت شمممب  حاال  ند سممریع بگو ببینم تو این و ت

 اینجاچیکارمیکنی اونم تنها...
 خوابتون که نمیاد ..اخه قصه طوالنی...واالنم دیروقت...-

 توی مبل جابه جاشد وگفت....
که - قبل اومدنت توس خواب ناز بودم خانم،اک نمیدون بدون ...بعدم حاال

د تند سممریع بگو حس کنجکاویم رو تحریک کردی دیگ خوابم.پریده... زو
ببینم ق ممیه چیه...چرا این وقت شممب بایه چمدون و چشمممای متورمو سممرخ 

 اینجایی اونم تنها....
 اگه مزاحمم برم...-

 بلندشدم که عمه ثنادستم رو کشید نشوندم روی مبل و دلخور گفت...
درسمممت حرف بزن...تو دختر محمد حسممینی...عزیز کرده محمدحسممینو -

ش..عشممق عمه اش یادت که بچگیات رو با صممبح مریم...نفس عمومهرداد
 میکردی وقتی فنجول بودی....

که خیلی زود از روی  ته زدم.. گذشمم یاد اوری  با  ند کمرنگی  ندهرچ لبخ
ل*ب*ا*م پاک شممد..چند سممال بود که اون خانواده شمماد دیگ هم دیگ رو 

 نداشتند و هرکدوم یه گوشه از کشور نفس میکشیدن بی هم...



 49 به داشتن همه ارزدیتو م الیخ

شب که همه چیزو برای ع مه ثناتمام و کمال از روزی که امیر رو دیده بودم تاام
 منو به پارتی برده بود ،بی کم و کاست براش گفتم و اشک ریختم...

 عمه ثنام هم پای من اشک ریخت
 فکر میکنی چی شد که امیرمهدی تغییر کرد...؟!-

 باپشت دست اشکاموپاک کردم و آهی کشیدم....
به این که چرا امیر مهدی  بعدماه یکهودرجه  حقیقتش رو که بخواید خیلی-

 تغییر کرد ،فکر کردم....
میتونم بگم که  نتیجه ای که از حرفایی که شممنیدمو چیزایی که دیدم ،این بود  

 که اون همون جوری بود که االن هست...
سته بودم و نه چیزی میدیدم ن  شمام رو روی واقعیت ب فقط این من بودم که چ

 میشنیدم....چیزی 
وفقط و فقط برحسممب یه نسممبت فامیلی اعمتاد کردم و از روی ظاهر عاشممق و 

 دل بسته مردی شدم که اونی نبود که می دیدم.....
ساحل؟!میخوای بگی همه ی حرفاش دروغ بود...به حقه - میخوای چی بگی 

 زده؟!...هید عالقه ای بهت نداشته و همه ی حرفاش از روی ه*و*س بوده؟!
 رو به گل های سرخ فرش دوختم....نگام 

 گین و سرگردون جواب دادم...
اره ،شممایدم نه...نمیدونم...اون به غیرمن ....گفتم که به گفته کوکب خانم با -

 دخترتی زیادی آشنایی داشته...
 عمه ثنا چشماش رو ریز کرد ومشکوکانه پرسید...

 یعنی زن داشته؟!!!!-
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 سری به معنی نفی تکون دادم...
 ن که ،نه....ز -

 یه جور رفاقت..
 از رفاقت های این جامعه امروزی که خبر دارید .. 

 کمتر از ازدواج نیست ...
 عمه ثنا متفکر گفت ...

 بهش فرصت بده ،اشتباه منو تکرار نکن... - 
 ساحل اون اگه تو و زندگیشو دوست داشته باشه...

 دست از این دوستی ها برمیداره.... 
 جون ؟.. فرصت چقدر عمه -
 روز؟.. 

 هفته؟....   
 ماه ؟.... 

 یا چند سال و چند ماه ؟!....
 شما فقط بهم بگو میشه همون که میشناختم ...

 نه اینی که ه*ر*ز*ه اس ....
 معلوم نیست با کیه و کجاشباش رو میگذرونه....

که  مه چیز  عادی برگرده اون موقع ه به روال  یه روز  مه چیز  ید  اگه ه باور کن
 جونمم میدم ... هیچی
 ولی ..
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 ولی من...
 عمه جان تو تا حاال تالشتو کردی باز هم تالشتو بکن .... -

 به هر حال اون همسرته....
 اسمش تو شناسنامه ی توعه ..... 

 تو امیدت به خدا باشه....
 امیدت رو از دست نده.... 
شوهرتو  به زودی   شی همون دخترا  ست بک شته باش اگه از زندگی د یقین دا

 ازت میگیرن و بیشتر از پیش تو این منجالب غرقش میکنن....
ندگی خودت صمممالح خودتم بهتر   حاال خود دانی....ز از من گفتن بود 

 میدونی...
 من خستم  یعنی االن نمیکشم فکر کنم  - 

 همین طور که بلند میشد گفت
 بلند شو عمه جان برو یکم بخواب تا فردا بهتر بتونی فکر کنی...... -
 بلند شو عزیزکم 

چشممم  که باز کردم نگام به سمماعته روی دیوار افتاد که عقربه هاش سمماعت رو 
 نشون میداد....

 کش قوسی به بدنم دادم از تخت پایین اومدم ....
 ابی به دست صورتم زدم...
 نه بود رفتم .پیش عمه ثنا که  تو آشپزخا

 نگاش که بهم خورد... یکی از لبخندای ناب بابا رو  بهم زد....
 سالم کردم...
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 سالم به روی نشستت عمه جون  .. -
 صندلی پشت میزو عقب کشیدم   
 ببینم ناهار چی داریم-
شه - شم باز میکرد اخ ابجی فداش ب سیینی ...چ شکمو ...عین محمد ح اب 

 غصه شکمش رو میخورد....
 اد اوری مامان و بابا یه لحظه دلم گرفت...بای

 چند وقتی بود که مشکالت اجازه نداده بود بهشون فکرکنم  
 فسنجون اخه منم یه ساعت نیست که بیدار شدم-

 خندید....
 ببخشید باعث زحمت شدم..-
 .رحمتی دختر....-

*** 
 بعد از صرف ناهار وکمی استراحت اماده شدم تا برگردم خونه...

شمو میکردم تا بعد ها خودمو مالمت نکنم عمه  ست میگفت، باید تمام تال را
 که چرا بیشتر نموندم  وبرای زندگیم تالش نکردم....

 تو راه همه ی فکرم امیر مهدی بود....   
 شایدعاشقش نبودم ولی دوسش که داشتم ....

نم وهمه ی امیدم به این بودکه وقتی واردکه خونه میشممم مسممت نباشممه تابهتر بت
 حرفامو بگم ....

 کلیدو توی قفل انداختم و اروم چرخوندم میخواستم ....
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 غافل گیرش کنم ....
 عطر تازه توی خونه پیچیده بود...

 تلویزیون روشن بود  
 با چیزی که جلوم قرار داشت نگاه کردم...

 حاضر بودم نیمی از عمرمو بدم تا این صحنه رو نبینم....
 بگو خوابی   

 در گوشم  لعنتی بزن
 بگو خوابی 

 ب*غ*لم کن
 بگو هیچی نیس 
 بگو  

"کاش میشممد ادمی،گاهی ....فقط گاهی!!! به اندازه نیاز بمیردو بعد بلند شممود 
... 

 آهسته آهسته خاک هایش را بتکاند....
 اگه دلش خواست برگردد به زندگی...

 دلش نخواست بخوابد تا ابد...
 

 بریمفرصت ما تموم شد،باید از این قصه 
 فرقی نداره من و تو،کدوممون مقصرسم
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بل لم داده بود و در دسمممت هر  به بر روی م یک دختر غری به همراه  هام  ال
شتن و باهم  سیگار بود و هردو لباس نیمه برهنه ای  برتن دا شون یک نخ  کدوم

 حرف میزدند و می خندیدن....
 وخبری از مرد من...امیرمهدی نبود...

کنار در آروم سممر خوردم و روی زمین افتادم و  چشمممام سممیاهی رفت و همون
 دیگ هیچی نفهمیدم...

 خاطرها رو یادمه ،لحظه به لحظه مو به مو
 هیچی رو یادم نیار،اونقدری خرابم که نگو

 امیری-
 جون دل امیری خانمی-
 خیلی دوست دارم-
 خب منم همینطور-
 آخه دوست داشتن من فرق میکنه...-
 دوست داشتنه دیگ....چه فرقی؟!دوست داشتن -
باور کن اگه یه روز - بده هید وقت تنهام نزاری... قا...امیرقول ...قول  نخیرم آ

 نباشی میمیرم....
 تنهات بزارم...)خندید(حرفامیزنی ها ساحلم...-

 بد بودم بدتر شدم...میرم با پای خودم
 میرم نمیدونم کجا....آخ کم اوردم به خدا

 ی کرد گفت...همین طور که با موهام بازی م
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 حتما خیلی خسته شدی!-
 نه خستگی چیه...فقط دلم برات تنگ شده بود گفتم زود بیای خونه آقایی...-
داری منو لوس میکنی ها؟باز چی شممده شممیطون؟نکنه دارم بابامیشممم خبر -

 ندارم...
 مشتی به بازوش زدم...

 بی حیا...امیری؟من که باتو تعارف ندارم....-
 ید وگفتآروم سرم رو ب*و*س

 می دونم عزیزم...شوخی کردم-
شتام  ستاش گرفت ...آروم باانگ ستامو بین د ستم....د ش شدم رو به روش ن بلند

 بازی میکرد...
 امیری میدونی داشتم به چی فکر میکردم...-
 به چی؟-
 به این فکر میکردم که خیلی ازت دورم...-
 باشیطنت گفت-
 دیگ از این نزدیک تر که توی ب*غ*لمی!-
 ی میگم....حس میکنم برات زن خوبی نیستم...جد-

 کمی باتعجب نگام کرد...آروم منو به آغوشش کشید وگفت...
 توبهترین زن دنیایی...-

 دلگیرم از دست خودم...کاش عاشقت نمیشدم
 هرجوری که خواستم نشد..از غمم یه ذره هم کم نشد...
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زدم...ناله کردم...از باچند قطره آبی که به صممورتم پاشممیده شمممد آروم پلک 
 بدبختی هام...

 الهام کنارم نشسته بود...بهم نگاه میکرد و میخندید...
 چی شده دختر؟...چرا از حال رفتی؟!-

 باچشمانی پراز اشک و در سکوتی ناآرام به او خیر شدم..در دلم آشوبی بود...
شاید دردام کم  شم...داد بزنم...تا ستم فریاد بک شه...اما..اماتوانش رومیخوا  ب

در وجودم نمیدیدم...دختر غریبه ای که همراه الهام بود به ظاهر کمی ترسممیده 
 به نظر می اومد ، کنارم ایستاد...

 نیستی حالم خراب...تو رو بایکی دیدم
 داغون شدم ...مردم

 ولی باز تو رو بخشیدم
 نیستی ...دلشوره دارم

 می بینم تو رو تو چشماش
 ی رحمهاین تقدیر ب

 الهام به اطرافش نگاهی انداخت
ببین چه خونه و زندگی ای برای خودش درسمممت کرده...همه ی این زندگی -

 حق من بود...ولی از شانس بد،نسیب )نصیب:|(تو شد...
 به تو حسودی می کردم...به توی لعنتی..

که از  که  آرومم می کرد،بهم زدن زندگی لعنتی تو بود....زندگی  ها چیزی  تن
 ل حق من بود...او
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یک شمممب شمموهرتو قرض  ها  که طوری نشمممده...من و دوسممتم تن حاالهم 
 گرفتیم...البته بگم خودش بیشتر مایل بود تا ما...

 خندید..
 به داخل سالن نگاه کردم...

 الهام به حالت مسخره ای بهم نگاه کرد وگفت...
چیه دلت برای عشممقت تنگ شممده...دنبالش نگرد...چند سمماعت پیش رفت -

بیرون..)خندید(اصال عالقه ای نداشت خونه رو طوری مرتب کنه که تو چیزی 
 نفهمی....

الهام به همراه دوست غریبه اش ،منو تنها گذاشتند،درتنهایم ساعت ها به حال 
خودم گریه کردم...زندگی شممیرین و آرام من خراب شممده بود و هین امیدی به 

 شدن امیر(:ادانه این زندگی نداشتم وهمینطور سربه راه 
شته بود،اما  شب گذ ساعت از نیمه های  سکوت فراگرفته بود...  تمام خانه را 

 امیرمهدی هنوز به خانه بر نگشته بود...
 حالت تهوع داشتم چند بار عق زده بودم...سردرد عجیبی داشتم...

 همیشه وقتی که عصبی بودم این حاالت بهم دست میداد...
شدن  شتم که جاری  شک را بر گونه هایم حس نمیکردم و آنقدر آنقدر غم دا ا

 عق زده بودم که حس از تن ام خارج شده بود...
بیشمتر از این دیگ نمیتونسمتم توی این خونه بمونم...باید قبل برگشمتن امیر از 

 این خونه میرفتم پیش عمه ثنا...
 چه خوب که عمه ثنا بود...
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سته شتم..همه ی راه ها بروم ب سی که  چاره ای جز رفتن ندا شده بود...و تنها ک
توی این شممهر غریب داشممتم عمه ثنا بود و تنها همین زن بود که میتونسممت 

 کمکم کنه....
*** 

 کلید توی قفل چرخید وامیر مهدی...مرد من...نه...دیگ مرد من نیست....
مسمممت وارد شمممد...وقتی با چمدان اماده برای رفتن دید به طرف ام حمله ور 

 شد....
 بود که درست نمیتوانست بر روی پایش بایستد...آنقدر مست 

 وسیله کوچکی را از روی میز برداشتم و به طرف او پرت کردم....
آن شی کوچک  یک گلدان شیشه ای بود....به سرش اصابت کرد و اونو نقش 

 زمین کرد...
 خم شدم کنار جسم بی جانش نشستم...

 بانفرت به الهام نگاه کردم...
 هام کردی؟...چرا؟چرامن؟!...من که کاری باهات نداشتم...چرا این کاروبا-
 چون این زندگی حق من بود...نه تو...-

 من از وقتی یادمه امیرمهدی رو دوست داشتم...
 اسمش روی من بود...اونو حق خودم میدونستم...

 بخاطر اون درس خوندم...
 هرطور که میخواست بودم...

 و میگشتم...هرجور که دوست داشت لباس می پوشیدم
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شه مال خودم کنم که...که توی اون  شدم که اونو برای همی شتم دیگ موق می دا
سابق  شت...ولی دیگ اون امیر  شمال...برگ روز لعنتی با زن عمو زینت رفت 

 نبود...
پا پیش بزارم برای ابراز  حاضممر شمممدم  که  قدری دوسممتش داشممتم  به  من 

 ممممممممہ....عالقه...ازش خواستگاری کردم ... و گفت :نمممم
 پرسیدم چرا دلیلت چیه؟!

ته و توهم  به توهم گف که این موضمموع رو  فت  قه داره....گ به تو عال فت... گ
 خوشت اومده...

 عصبانی شدم...ندیده ونشناخته ازت متنفرشدم...
نه  خانم خو هاش ازدواج کنم و بشممم  با عدتصمممیم گرفتم اگ نمیتونم  ب

شم...فکر میکردم کار ست ب شه....وقتی فهمیدم که  اش...باهاش دو سختی با
 اهل پارتی و مهمونی های آنچنانیه توشون شرکت کردم...
 زیرپا گذاشتم همه ی عقایدم رو... شدم اونی که نبودم....

یک شممب دیدمش...فهمیدم که امیر به ظاهر زرنگه ...ولی وقتی باهاش حرف 
 زدم..فهمیدم این پسر عموهیچی نیست ...هیچی...

 وستی دادم...بهش پیشنهاد د
باید انجام می دادم...قبول کرد زودتر از اون چیزی که  کاری که خیلی زودتر 

 فکرش رو میکردم...
 حرفاش رو میشنیدمو گریه میکردم...

ازاین  که بازی دست امیرشده بودم از خودم متنفر بودم...دلم میخواست زمین 
 دیدم....دهن باز کنه و منو ببلعه تا چنین روزای شومی رو نمی 
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 خدافظ همین حاال
 همین حاال که من تنهام

 خدا فظ به شرطی که بفهمی ترشد چشمام
 خدافظ کمی غمگین
 به یاد اون همه تردید

 به یاد آسمونی که منو از چشم تو میدید
شتم...دلم  ست ام رو بلند کنم...بغض دا شد د سه نوازش موهاش باعث  سو و

 .گرفته بود...عجیب هوای آغوشش رو داشتم.
 صداهاتوی سرم اکو شدند...

 "ساحل دوست دارم"
 "تولدت مبارک عشق من"

 "اره همینه،همیشه بخند....اخم که میکنی زشت میشی..."
 "دیگ از اینم نزدیک تر که توی ب*غ*لم هستی"

 "دوست دارم...تا اخرش مال خودمی"
 "دوست دارم...تا اخرش مال خودمی"
 "دوست دارم...تا اخرش مال خودمی"

 ه گفتم خدافظاگ
 نه اینکه رفتنت ساده اس

 نه اینکه میشه باور کرد،دوباره اخرجاده اس....
 خدافظ واسه اینکه نبندی دل بروی رویا هام
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 بدونی باتو یا بی تو همینه رسم دنیا
 دستم رو مشت کردموعقب کشیدم و بلندشدم

 دم...رنگاه آخرم رو بهش انداختمواز فرصت بدست اومده برای فرار استفاده ک
 "خدافظ عشق من"

 چمدان رو برداشتم و از آپارتمان خارج شدم....
 باهرسختی بود توی اون وقت شب خودم رو رسوندم خونه ی عمه ثنا...

 "دیگر برای داشتنت سماجت نمیکنم
 پرنده ای که سهم من نباشد

 برایش قفس هم بسازم می رود"
   

بود که اینطور هراسان به خانه عمه بعد از ازدواج با امیر مهدی این دومین شبی 
 ثنا می رفتم....این بار دیگر برخالف بار اول قصد برگشت نداشتم....

 عمه ثنا که در را باز کرد با گریه خودمو به آغوشش انداختم...
تاصممبح در اتاقی که عمه ثنابهم داده بود اشممک ریختم...عمه ثنام به خواسممت 

 دم گریه کنم....خودم تنهام گذاشت تا به حال بخت ب
*** 

بعد از صممبحانه اماده رفتن  شممدم تا از زینت جون برای رهایی از جهنمی که 
 پسرش پسرش بران درست کرده کمک بگیرم....

صدای زنگ در اومد و چند دقیقه بعد عمه ثنا  شیدم که  شتم مانتوم رو می پو دا
 صدام کرد...

 ره..؟!تعجب کردم...یعنی کی میتونه باشه که با من کار دا
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 سرسری شالمو سر کردم و از اتاق بیرون اومدم....
 یک زن چادری و یک مرد بیرون اتاق ایستاده بودند...

 سالم کردم...
گاهی هستیم...-مرد  سالم خانم من و همکارم خانم یوسفی مامور آ

آب دهنم رو فرو دادم با تعجب به عمه ثنا نگاه کردم...عمه ثنا معنی نگام پر 
 فهمید و گفت....سوالم رو 

ند و - یدن چیزی نگفت کار دارن عزیزم...هرچی هم پرسمم باتو  خانم  قاو  این ا
 گفتند که باید به خودت بگند....

 شماخانم...ساحل سارمی همسر آقای امیرمهدی ارژنگ  هستید...-مامور زن
 باترس آب دهنمو فرو دادم و لب جویدم...باصدایی ضعیف گفتم...

 اقی افتاده؟!بله خودم هستم...اتف-
شونبامداد فوت کردند و -مرد شما آقای امیرمهدی ارژنگ در منزل سر بله..هم

بخاطر برخی شممواهد ما حدس میزنیم که به قتل رسممیدن ...شممما باید برای 
 تکمیل پرونده همراه ما بیاید....

 مامور زن خواست بهم دست بند بزنه که عمه ثنا بهش توپید...
 هی خانم مجرم که نمی برید-
 

گاهی..&  &آ
 همسایه ها میگفتند که شماباهم مشکل داشتید...درسته؟!-
 بله...-
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 می دونید آلت قتل همسرتون چی بوده؟!-
 سکوت...

بایک گلدان شیشه ای ک...که اثر انگشت شما روش بوده و ما حدس میزنیم -
به قتل رسممیدن...حاالمن از شممما میخوان دلیل دعوای آخرتون رو برام تعریف 

 کنید
 آنچه که بهم گذشته بود براش تعریف کردم

شکافی - شت بمونید تا جواب آزمایش کالبد  شما باید چند روزی توی باز دا
 بیاد....

 حاالچی میشه.؟!-
کاری - ما نمیتونیم  تا اون موقع  به جواب آزمایش بسممتگی داره.... همه چی 

 بکنیم...
 همراه یه زن به بازداشگاه متنقل شدم....

ساعاتی ک سناک بودم....فقط به تمام  شتگاه که یه اتاق تاریک و تر ه توی بازدا
 این فکر میکردم که چی شد به اینجارسیدم....

"یه وقت هایی هسممت...نه گریه کردن آرومت میکنه نه نفس عمیق.....نه لیوان 
 آب سرد

 نیاز داری
 برای همیشع نباشی

 همین...!!!"
 ..یادمه دیروز یکی بود که عاشق نگاش شدم من..
 همیشه تو خواب تو رویا می دیدم کنارشم من...
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 یادمه نگاش که میکردم دست و پام رو گم میکردم
وقتی به این فکر میکردم یه شممک کوچک شممیشممه ای قرار ببرتم پای چوبه ی 

 داربغض میکردم....
 دلم میخواست سرمو بکوبم به دیوار....

باالبیارم همه ی خاطرات دسمتم رو روی دلم میزارم....دلم میخواد عق بزنم ...
 رو...

 چطور دلت اومد  
 لعنتی قسم خورده بودی

 لعنتی ولم کردی
 لعنتی کم اوردی

**** 
 همراه یک زن به اتاق باز پرس پرونده امیر رفتم....

 دوتاخبر دارم که یکی خوبه ودیگری بد...کدوم رو میخواید اول بشنوید.؟-
 لبخند تلخی زدم...

نداختم  پایین ا قه ام سممرم رو  به برق حل گام  بازی کردم...ن تام  با انگشمم و 
 خورد...چشمام رو با درد بستم...

 چه فرقی میکنه خوب و بدش...مهم زندگی من که دیگه درست نمیشه...-
 باز پرس آهی کشید...

 صدای خنده های امیرمهدی توی گوشم طنین انداخت...
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کردن وشما  همسرشما...امیرمهدی ارژنگ بدلیل مصرف زیاد مشروب فوت-
 هید دستی توی مرگ ایشون نداشتید خانم سارمی...

ضربه ای که شما به سرش با اون شک شیشه ای زدید تنها جراحتی برسرایشون 
 ایجاد کرد...

 قطره اشکی از گوشه ی چشمم چکید...
 خیالی جز تو بامن نیست

 بیا ابرارو پر پر کن
 دلم که از سنگ آهن نیست 

 بخشیده تورو باور کن
 خیالی جز تو بامن نیست

**** 
 این سکوت و این خونه و این اتاق....شب به شب به خاطرم میاردت

 توی این خونه هنوز یه نفر...نمیخواد باور کنه نداردت
 ازاتاق باز پرس بیرون اومدم...باخودم مدام زمزمه میکردم  

 کاش...داشتم دوستش که نمیخواستم،من مرگشو که من...مرد چرا》
 》د...کاشمر نمی

 نمیخواد باور کنه تو این اتاق...دیگ ما باهم نفس نمیکشیم
 زیرلب یه عمرمیگه باخودش...ما که از همدیگه دست نمیکشیم

 به بار اولی که دیدمش فکر کردم
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لبه ی جدول نشممسممتمو عق زدم...بس که عق زده بودم حس از تنم بیرون رفته 
 بود و قدم از قدم نمیتونستم بردارم...

 گریه صداش توی سرم طنین انداخت...میون 
 چشمای مشکیش جلوی چشمای گریونم به تصویرکشیده شد...

 ای کاش نمی دیدمش...
 نه،کاش هرگز ندید بودمش...

 هرگز...

 کاش...
باوجود همه ی بدی هایی که امیرمهدی در زندگی چند ماه اش در حق ام کرده 

 بود هرگز حاضر به مرگش نبودم...
 هرگز..

 المیارم...سرموبا
 آسمون هواش بارونی..شایداونم دلش به حال من گرفته...
 میخوام از خدا بپرسم...چرا من ؟مگه بنداش نیستم من...

سمت نبوده عمرکنن  وقتی مامانو بابام رو باهم ازم گرفتی خداجون همه گفتن ق
شتر ازماه و  سمت نبوده این زندگی بی شتر از این...حاال چی میگن...میگن ق بب

 هفته و چند روزپا بند باشه...
 خدایاتا کجا میخوای ادامه بدی...

 من تسلیم...
 من دیگه نمیکشم...
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 دیگه توان این همه دردو ندارم...
** 

 
 اگ رفتم نگو رفیق نمیه راه بود...بگو خسته بود.

 اگ رفتم نگو همه ی حرفاش دروغ بود...بگو خیلی دروغ شنیده بود
 گودلش شکسته بوداگ رفتم نگو دلش شکست...ب

 اگه رفتم نگو عاشق نبود...بگو دیوونه عشقش بود
 اگ رفتم.نگو نامرد بود...بگوتو زندگیش فقط نامردی دیده بود
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