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علی رحیمی فر

به نام باالترین و بهترین  عشق
گاهی وقت ها قلب یک انسان پر از رازهای نهفته است.

گاهی وقت ها قلب یک انسان پر از درد دل هایی است که به زبان آوردنش 
سخت است.

و اینجاست که قلم و کاغذ بهترین همدل برای ما هستند.
می نویسیم تا همه ساده بخوانند و ساده درک کنند.

شاید متن ها و شعر های ما تجربه ای برای زندگی خیلی از انسان ها باشد؛
شاید تکرار خاطره ها، یا شاید درک کردن معنای عاشق شدن و عاشق بودن باشد.

شاید معنای عشق را ندانیم یا آنرا اشتباه برداشت کرده ایم شاید ندانیم که باالترین 
و زیباترین حس در جهان، عاشقی است و عشق است که ما را از خودبی خود می کند و 

به زندگی ما معنا و مفهوم می بخشد.
دانشگاه  نویسندگان  و  دانشجویی شاعران  با آثار  ارغوان سعی کردیم  نشریه  در  ما 

صنعتی کرمانشاه عشق و عاشقی و تاثیرات آن در زندگی را بیان کنیم.
لحظه های  هوای  و  حال  از  عاشقان،  سرنوشت  از  عشق،  از  می نویسیم 

زندگی
شما نیز بخوانید تا به راز دل های عاشقان پی 

ببرید.

سرمقاله
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می کنم مدارا  من  اما  است  تلخ  دوریت 
عاشقم،من عشق را اینگونه پیدا می کنم
کنم فراموشت  باید  بار ها   بودم  گفته 
تماشا می کنم را  باز هرشب عکس هایت 
پس کدامین روز می آیی بهارم می شوی؟
از ته قلبم عجیب احساس سرما می کنم
دست هایم جز به دستان خودت دلگرم نیست
می کنم نفس ها  با  را  انگشت ها  سرخی 
نکرد باور  مرا  حال  هیچکس  خدایم  جز 

می کنم  تمنا  او  از  مدام  را  خوبت  حال 
وسعت شعرم پر از خالِی  جایت شد ولی
می کنم شیدا  شعر  با  را  شهر  تمام  من 

سارا بدری

شعر مدارا
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برگردان خانه  به  را  نفسم  من!  هوای 
برگردان خانه  به  را  کسم  و  کار  تمام 

آغوشت میان  در  شدن  حبس  برای 
برگردان خانه  به  را  تبم،قفسم  از  پر 

دارد کم  اتاق  این  تورا  بوی  چقدر 
برگردان خانه  به  را  رسم  نیم  انار 

را سرخت  بوسه های  سربکشم  باز  که 
برگردان خانه  به  را  هوسم  ی  پیاله 

نمی گنجد غزل  چمدانت  در  که  اگر 
برگردان خانه  به  را  گسم  ترانه های 

را توبودن«  بی  »درد  زدم  داد  دوباره 
برگردان خانه  به  را  دادرسم  عزیز 

مرد خواهم  انتظار  در  پنجره  کنار 
برگردان خانه  به  را  نفسم  هم  و  بیا 

میالد پشابادی

شعر درد بی تو بودن
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نمی دانی می دانم  و  جانا  ام  تو  خواه  هوا 
به دیدار تو می آیم به دور از تو به پنهانی

به پیش تو نمی گردم به روی تو به هیچ نحوی
گر یابند دل زخمی  نمک پاشند به شادانی

بیا و مرهم ما شو ببخش جانی به این مرده
که جان و دل از آن توست ببخش مارا به رحمانی

ولی ای جان جانانم گرت باماست تو را میلی
بیا و غوره حلوا کن که صبر ماست پایانی

نمی خواهم به وقت مرگ که روی ماه تو بینم
بخوانم بیت شهریار را به اشک و آه به تنهایی

مهیا همتی

شعر جانا
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از خواب برمی خیزم، هر چند دیشب هم مثل هر 
شب نتوانستم پلک روی هم بگذارم  چای تلخی 

می ریزم بر لب پنجره می نشینم و می نوشم.
برای همیشه تلخ  را  یاد تو که کامم  با تلخی   
کرد برمی خیزم پالتو و کالهم را بر میدارم و از 
خانه بیرون می زنم، شروع می کنم به پرسه زدن 
در خیابان ها، زیر باران هر جای این شهر را  که 
می گردم تو را کنارم تصور می کنم اما تو نیستی 
تو دیگر نیستی که مراقب باشی که مبادا در این 
هوای سرد و بی رحم بیمار شوم اصال مگر فرقی 

هم می کند که حالم خوب باشد یا نه.
بلند  ماشین ها  ی  کننده  کر  بوق  صدای   
را  تو  بودند که  می شود، همین مردم بی رحم 

تا  بزنند  بوق  آنقدر  بگذار  از من گرفتند اصال  
خسته شوند . من دلم می خواهد که بدون چتر 
زیر باران وسط خیابان ها قدم بزنم، به احترامت 
سکوت می کنم و به هیچکس نمی گویم که تو 
همه  به  کردی  من  خراب  و  دیوانه  دل  با  چه 
شیطان  من  اما  بودی  فرشته  تو  که  می گویم 
صفت قدر تو را ندانستم و از تو بد نمی گویم که 
اگر بد بگویم ذات پلید خودم نمایان می شود، 
وقتی تمام عشق و احساسم را پای تو می ریختم 
این  ی  همه  روزی  اگر  که  می کردم  فکر  باید 
جای  با  کنی  ترکم  تو  و  شود  تمام  احساسات 

خالی تو چه کنم ؟
ندارم  شک  اما  نمی دانم  را  حالت  جان  عشق 
امیدوارم  نداری  خوبی  روز  و  حال  هم  تو  که 
بادها صدای خسته ی مرا به تو برسانند همین 

بادهایی که تو را هوایی کردند.
خیابانی  گرگ های  بدست  را  تو  من  زیبای   
گرگ  روزی  هم  تو  می دانم  چون  می سپارم 
می شوی و من هم پی لیاقت نداشته ام می روم .

نیمکتی پیدا می کنم و می نشینم سرم را پایین 
می اندازم تا مبادا باز تو را ببینم و عاشقت شوم...

علی رحیمی فر

پرسـه
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آبی چشمانت را که نمی دیدم هوای دلم بارانی 
می شد

آسمان که آبی نبود از چشمان تو آبی می شد 
چند ماهی می شد که نبودنت هر روزم را سیاه 

تر از شب کرده بود.
پایان  به  من  برای  رفتنت  از  بعد  که  تقویمی 

رسیده بود.
که  کجایی  ابدیست  زمستانی  تو  بی  جهانم 
از سرمای روزگار  مرا  ای  دستان گرمت لحظه 

رهایی بخشند
تو نیستی اما من هنوز هم با نفس هایت نفس 

می کشم.
شرحه  را  قلبم  عشقت  عمق  فراق،  زمان  در 

شرحه کرد.

در این الفبای عاشقی من شاگرد بیسوادی بودم 
که فقط تماشا کردنت را بلد بود.

کجایی...!؟
را  دیوانه  این  عشقت  تب  ببینی  که  کجایی 

رسوای عالم می کند.
بیا و مرا از این اسارت سخت رها کن

باحقیقت  رویارویی  برای  من  که  کنارم  در  بیا 
رفتنت، نبودنت و ندیدنت ناتوانم.

بار  آخرین  برای  که  می خواهم  را  ای  لحظه 
دریای طوفانی چشمانت غرق شدم، همان  در 
لحظه که پس از آن دیگر عشقی ندیدم همان 
برای  آوا  ترین  زیبا  که  صدایی  با  که  لحظه  
نوازش روحم بود در گوشم فریاد زدی که دیگر 

مرا نمی خواهی...
را  مردنم  حتی  تو  اما  مردم  لحظه  همان  من 
رفتنت  از  بعد  که  ندید  کس  هیچ  و  ندیدی 

چگونه جان دادم.
سیاه  برایم  هیچکس  ولی  دادم  جان  و  مردم 

پوش نشد...

علی رحیمی فر
مهیا همتی

تب عشق
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در ورطه ی این زالِل بی مهتاب.در طول شب آرام، در ماوای این نسیم فرح بخش....
در البه الی سفر دلتنگی ام،گاه و بیگاه خودم را گم می کنم...

 سر می گذارم بر روی زانوانم و راه می روم، اما نفسی نیست که نیست...
گاه و بیگاه از دنیایم، از خودم، آنقدر دلم می گیرد که در غریبانه ترین هاله ایی از ابهام 

در اوج انزوای خویش بیگاری ام را نعره می زنم...
و فریاد می کشم اما نه گوشی مشتاق شنیدن است نه حالی به وصل روییدن...
گاه و بیگاه هوا می گیرد، انگار از فرط بی هیچی دنیایش غریبی معصوم است...

و در البه الی این شب ها الالیِی سحر آمیزی نوازش می دهد گوشم را...
 می روم تا عمق دست نیافتن، تا عمق دیده نشدن و تا عمق شکستن...

گاهی آنقدر دنیا فریبانه می شود که دل از سر بیزاری اش قاه قاه می خندد...
و من همچنان فریاد بی خویشی سر می دهم، که شاید شنیده و دیده شوم...

گویا در یخ زدگِی تابستانی، هوا به رغِم پاییز  گرفته است....

سیده شیما محمودیان

اوج انزوا
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این روزها حال درستی ندارم، از یک جنگ یک نفره برگشته ام. 
روح زخمی ام را به در و دیوار خشن افکارم می کشم تا زخم هایم بیشتر و بیشتر خون 
ریزی کنند و عفونت همه جا را فرا گیرد . این روزها حتی قدم زدن، تنهاکاری که آرامم 
و  دلبستگی ها  از همه ی  که  دارم  را  غریبی  آدم  . حال  است  قدغن شده  می کرد هم 

دلخوشی هایش در زندگی دور شده و گوشه ای از یک خرابه افتاده است.!..
کارهای  مشغول  را  . خودم  نمی نشینم  تراس  آن صندلی چوبی  روی  دیگر  روزها  این 
بیخود می کنم، کارهایی که به من هیچ ربطی ندارند . اّره کردن، آسیاب کردن فلفل های 
خشک شده، فندک گرفتن زیر پد الکلی، باز کردن پیچ های ساعت دیواری سفید گوشه 

ی راست پذیرایی و کلی کارهای بیخود دیگر . حقیقتش می خواهم فارغ شوم!
بگذار حداقل چندساعت به روی خودم نیاورم که چقدر دلم برایت تنگ شده است...

سیده شیما محمودیان

این روزها
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گربه سیاهی از کنارم می گذشت
راهش را کج کرد و به دنبالم آمد

صدای ناله هایش به گوش می رسید
فقط زبان نداشت که بگوید.

اما کلمه ی » نرو «
درون ناله هایش رنگ می گرفت

توجهی نکردم، چند  قدم دیگر که 
پیش رفتم

ایستاد و دیگر نیامد،
نمی دانستم که تو را خواهم دید
چشمانم به نگاهت دوخته شد

تو لبخندی زدی و عبور کردی از من
اما اکنون،

من در انتظار همان لبخند مانده ام،
 همان لبخندی که با آن 

یک لحظه مردم و زنده شدم.

آرمان شاهمرادی

گربه سیاه
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دلم تنگ بود، انگار یه گنجیشک داشت توش خفه 
دلمو  بیچاره؛  می کرد  تقالیی  چه  که  آخ  می شد، 
زدم به دریا و بی خبر خودمو رسوندم به شهِر یار...

آره دقیقا همون حسی رو داشت که باید واسش 
سرجاش  فقط  و  شد  گرد  چشماش  داد  جون 
خشک وایساد و نگاهم می کرد. یه جمله ای گفت 
که خیلی باعث تعجبم شد گفت حس کردم قراره 

بیای.
همیشه بهش می گفتم من یه اهریمِن بی احساسم- 
روز بعد دیدمش، نشستیم پشت میِز دونفرِه چوبی 
یه عالمه حرف داشتیم که به هم بگیم،بازی فکری 
گوشه میز بود بازی کردیم،خب همیشه پِس ذهنم 
واردتره،ولی  و  تر  باهوش  من  از  که  داشتم  قبول 

تهش اجازه داد من برنده شم، از ذوق کردِن من 
چشماش برق می زد و نگاهم می کرد، شکالت داِغ 

شیرین همیشگیمونو می خوردیم.
یهو یه دختر کوچولو اومد کنارم وایساد گفت خاله 

ازم آدامس می خری؟
زل زدم توی چشماش، داشت با عشق بچه رو نگاه 
می کرد دستشو فشار دادم و رومو چرخوندم سمت 
پنجره دندونامو جوری فشار دادم که تا چند دقیقه 
داشت  صورتم  کنم  فکر  می کردم،  حس  دردشو 
دختر  کرد،موهای  کج  صندلیشو  می شد؛  کبود 
ناز کرد و گفت واسمون دعا می کنی  کوچولو رو 
دخترمون مثل تو خوشگل بشه؟ دختره گفت من 
دعا  واسمون  تو  گفت  می کنم؟  دعا  یا  می فروشم 
کن. بچه رفت و اون یهو دقیق شد روی صورتم 
گریه  هم  )شیطان   devil may cry گفت  خنده  با 
می کنه(، البته اسم یکی از بازی های مورد عالقمم 
بود، فقط بهش گفتم واسه آیندش می ترسم اون 

نمی تونه یه یار مثل تو داشته باشه.
روحم توی همون کافه طبقه پنجم، پیش همون 
جا  دختر  اون  چشمای  تو  خیابون  به  رو  پنجره 

موند...

وانی زاده میترا شیر

طبقه پنجم
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پارسا خانمحمدی

دفترچه یادداشت
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امروز روز سختی داشتم!بعد از یک روز کاری 
را خوب  حالم  اندکی  کافه  آن  به  رفتن  شاید 

کند.
می رفتم  مترو  ایستگاه  سمت  به  که  اداره  از 
را  فکر می کردم که چرا جوابش  این  به  مدام 

ندادم؟چرا آن طور با من صحبت کرد؟
پنج  که  من  سر  داد  اجازه  خودش  به  او  چرا 
کردم  کار  برایش  تمام  دلسوزی  با  است  سال 

داد بزند؟
آنقدر با خودم کلنجار می رفتم که متوجه نشدم 

چطور مسیر را طی کردم!
درب مترو باز می شود سوار می شوم و در گوشه 
ای مینشینم و برای دوری از آدم ها به انزوای 

خودم پناه می برم.
دفترچه یادداشتم را در می آورم همان دفترچه 
و  با گل های صورتی  برایم خریدی  تو  که  ای 
روال  طبق  تا  نوازش  چشم  و  گرم  رنگ های 
به  بنویسم.تقریبا  برایت  ای  نامه  همیشگی 
صفحات آخر رسیده اندکی دست هایم را گرم 
می کنم و با طمانینه خاصی قلم را از کیفم در 
می آورم و شروع می کنم به نوشتن از کارهایم، 

وضعیت زندگی ام و دلتنگی هایم. 
و  می روند  و  می نشینند  می شوند،  سوار  مردم 
سهم من از همه این ها فقط بحبوحه ای بیهوده 

است.
و  مکان  بعد  از  انگار  می نویسم  تو  برای  وقتی 
نیستم  خودم  اصال  انگار  می شوم!  جدا  زمان 

شاید هم خود واقعیم هستم!
وقتی  تا  که  دارم  ایمان  موضوع  این  به  من 
دفترچه ام به پایان نرسیده دوباره تورا می بینم 
و تمام این دلنوشته ها را با صدای خودم برایت 

می خوانم!
به مقصد می رسم و سریعا قلم و دفترچه ام را 

توی کیفم می اندازم و پیاده می شوم.

به سمت کافه می روم،پاتوق همیشگیمان هنوز 
هم وقتی به آنجا می رسم دائما چشم انتظارم 

که تو از در بیایی.
توی خیالم تورا کنار خودم می بینم که با هم 
قدم می زنیم، دست هایم را محکم گرفته ای و 
و من  کنار من حرف می زنی  در  ای  آینده  از 
در تک تک کلماتت غرق می شوم!توی همین 
فکرها هستم که به درب چوبی کافه می رسم 
حبس  را  نفسم  می کنم،  باز  آن را  آرامی  به  و 
نگاه  مان  همیشگی  جای  به  سریعا  و  می کنم 
می کنم آه خدارا شکر که خالی است راستش 
را بخواهی وقت هایی که کسی را آنجا می بینم 
احساس بدی دارم و همه حواسم به آنجاست.

می نشینم چند دقیقه ای به فکر فرو می روم که 
آن پسر سبزه رو با چشمان مشکی و درشتش 
من  به  می زنم،  لبخند  می آید،  من  سمت  به 

خوش آمد می گوید و منو را می دهد.
دقیقه  چند  می گوید:  گرمش  صدای  همان  با 
دیگر می آیم و سفارش را از شما می گیرم و من 
با یک لبخند سرد می گویم : مگر من طی این 
دو سال چیزی بجز قهوه تلخ سفارش داده ام؟

زیر لب می گوید: بله خانم و منو را می برد.
تنها  نه  سال  دو  این  که  است  این  واقعیت 
قهوه ام بلکه زندگی ام، روز و شبم و تک تک 

لحظه هایم تلخ شده است!
زندگی  پیش  سال  دو  در  هنوز  من  می دانی 
تو  پیش  روز ها  همین  نباش  نگران  می کنم 
ساعت  نیم  برای  گل  شاخه  یک  با  نه  می آیم 
و یک ساعت کنار تکه ای سنگ برای همیشه 

می آیم و  می دانم که منتظرم هستی
گفتم که صفحات آخر دفترچه ام است!
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- خسته شدی؟
+ آره یه خورده. 

دیگه  نمونده  چیزی  من.  به  بده  دستتو   -
تقریبا رسیدیم. اینجا کسی نیست که مزاحم 

خلوتمون بشه. 
- باالخره رسیدیم. ببین آوردمت کجا، همیشه 
دلم می خواست اینجارو ببینی، تموم شهر زیر 

پاته. 
تاریکی چراغ های شهر مثل ستاره  این  توی 
توی آسمون می درخشه، درست مثل چشمای 

تو! 
تورو دوست  و چشمای  این شهر  من  چقدر 

دارم
راست  که  می دونی  نکن  نگاهم  اینجوری 

می گم! 
+ اره می دونم...

- گوشیت زنگ می خوره. 
+ بابامه. 

- ولش کن. جواب نده. امشب فقط خودمون 
قبول  نه  می دیم  گوش  می زنیم،نه  حرف 

می کنیم. 
+ باشه ولی نگران می شه. 

تموم  نگرانیاش  کل  دیگه  امشب  ممکنه   -
بشه! 

یادته بابات چیا بهت گفت؟ 
توی  اون  نداره،  تورو  لیاقت  پسر  این  گفت: 
جایگاه مناسبی نیست، نمی تونه یه زندگی رو 

اداره کنه و نمی تونه خوشبختت کنه. 
واقعا نمی تونم؟

+ چرا می تونی می دونم که می تونی. 
با  آدما  دیگه  دنیا  این  تو  چرا  نمی دونم   -
با  فقط  نمی شن  نزدیک  بهم  قلب هاشون 
می خرن،  احترام  همدیگه  برای  پول هاشون 

ولی مگه با پول می شه عشق خرید؟ 
+ نه نمی شه. 

- گناه من چیه که عاشقتم؟
گناه من چیه که بابام کارگره؟

توی  ایمون  اجاره  خونه  که   چیه  گناهم 
بهترین جای این شهر پر زرق و برق نیست؟

- یادم نمی ره بابات بهم گفت: تو دختر منو 
واسه پولش می خوای. 

- ولی خودت بگو واقعا من اینجوریم؟ 
زندگی  کجا  تو  نمی دونستم  حتی  من   +

می کنی و خانوادت در چه سطحین. 
قلبم  می دونم  فقط  دیدمت  ک  باری  اولین 
پاهام  و  تپیدن کرد، دست  تر  تند  به  شروع 
شل شد، نمی دونستم چرا اینجوری شدم، بعد 
تازه فهمیدم، ای بابا دل باخته خانوم شدیم. 
- انقد کیف می کنم وقتی اینجوری می خندی. 
انقد  دادم  مادرم  نشون  عکستو  که  روزی 
دستت  از  باالخره  گفت  بهم  شد  خوشحال 

راحت می شیم. 
روم نمی شد به پدرم چیزی بگم، ولی همون 

شب مادرم کل قضیه رو واسش گفته بود. 

علی رحیمی فر
مهیا همتی

معامله



صفحه  17

همون شب تو اتاقم بودم، طبق معمول مشغول 
درس خوندن، پدرم به روال گذشته بدون در 
زدن اومد داخل و نشست روی صندلی روبه 
روی پنجره، یه سیگار روشن کرد و گفت:هر 
که  اونه  مرد  ولی  بشه  عاشق  می تونه  مردی 

جنم عاشق موندنو داشته باشه. 
- شستم خبر دار شد که بله مادرم همه چیو 

تعریف کرده. 
بگم  بهش  خواستم  شدم،  سرخ  خجالت  از 
جنمشو دارم ولی وقتی به چهرش نگاه کردم 
پس  سخته  کارم  چقدر  شدم  متوجه  تازه 

سکوت کردم. 
پا شد رفت، اون شب تا صبح رویا می بافتم. 

برای  خودم،  برای  تو،  برای  زندگیم،  واسه 

بچه هامون. 
عجب شبی بود... 

ولی می بینی تقدیر االن مارو کشونده اینجا. 
انگار  کنه،  قبول  رو  من  نمی تونه  بابات 
نمی خواد به عشقم اطمینان کنه.، البته حقم 
یه  به  نمی ده  گلشو  دست  عین  دختره  داره 

جوون بیکار، دانشجوی بیست و دو ساله. 
ولی کاش انقدر آدما اهل معامله نبودن. 

+ معامله؟
- آره معامله. 

بهم  بابات  بیارم  کار  و  ماشین  و  خونه  من 
دختر بده. 

درست مثل یه معامله. 
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االن سه ساله می گذره، چقدر بهش گفتم که 
شرایطو  می دم  قول  من  بشیم  نامزد  حداقل 

درست کنم.
که  کار  به  چسبیدم  کردم  ول  درسو  حتی 
بتونم یه زندگی دست و پا کنم، چون فقط 
کنم.نه  کمک  خودم  به  می تونم  که  خودمم 
بابام پولداره نه سرمایه آنچنانی داریم که یه 

زندگی تشکیل بدم. 
اما به خرج بابات نرفت که نرفت

ولی من عاشقتم. نمی تونم بیخیالت بشم. 
+ منم نمی تونم بیخیالت بشم. 

- نمی تونم بدون تو زندگی کنم. 
+ من تو ناز و نعمت بزرگ شدم ولی ارزش 
تو  امکاناتی که  و  از هر پول  بودن  تو  عاشق 
زندگیم داشتم بیشتر بوده، چقدر که به خاطر 
وایسادم چقدر  روی خونوادم  توی  عشقمون 
بودن  تو  با  به خاطر  اذیت شدم، چندبار  که 
بازخواست شدم چه شب هایی که پدرم دلمو 

می شکوند،
چه شب هایی که...

- می دونم همه شو می دونم. 
رو  نباشی  برای من  تو  که  دنیایی  ولی من   

نمی خوام...
+ واقعا راست گفتی اون پیت بنزینه؟ 

- آره راست گفتم. 
+ می خوای چیکار کنی؟ 

- من کاری نمی کنم تو می کنی!
+ یعنی چی ؟چیکار باید بکنم؟

- ببین دختر من اگه سال ها هم بدوم نمی تونم 
اون زندگی که بابات می خواد، برای تو بسازم. 
اگر هم بسازم دیگه نایی واسه من برای زندگی 
وقتی  زندگی  یه  ساختن  نمی مونه،  کردن 

سختی ها  توی  بسازیمش  باهم  که  قشنگه 
توی خوشی ها دلمون به بودن کنارهم خوش 

باشه. 
+ آره. 

ببین چقد قشنگه،  بنداز.  به شهر  نگاه  یه   -
انقد شهر رو قشنگ  تنهاییام  هیچوقت توی 

ندیده بودم. ..
- دستتو بکن توی جیبم. 

+ باشه. 
- یه فندکه درش بیار. 

+ شوخی می کنی؟ 
- نه جدی می گم. 

+ می خوای چیکار کنی؟
- گفتم که من کاری نمی کنم تو می کنی. 

+ یعنی چی. 
واسه  برمی داری  بنزینو  پیت  اون  یعنی   -
آتیش  دنیامونو  تمام  رویاهامون  به  رسیدن 

می زنی. 
+ یعنی تو می خوای؟

- اره چون بدون تو این شهر قشنگ نیست؟ 
+ من نمی تونم اینکارو بکنم. 

- به تموم حرفایی که زدم فکر کن. 
غرق می شیم  تنها  اینکه  یا  بساز  رویامونو  یا 

توی تاریکی. تصمیم با خودته. 
+ اما...

- هیچی نگو فقط می خوام سکوت کنم. 
یا با آتیش عشقمون می سوزیم، یا توی تاریکی 

دنیای بی رحم تنها می شیم. 
تصمیتو بگیر...
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چراغ نفتی توی دستم جلوی پاهامو روشن کرده 
نشون  بهم  رو  راه  برف  توی  پاهایی که  رد  و  بود 

می دادن...
هر چی ادامه می دادم جنگل لعنتی تموم نمی شد 
از دور صداشو شنیدم، سرعتمو بیشتر کردم، برف 
رو  رفتنم  راه  جلوی  و  بود  اومده  زانو هام  روی  تا 

می گرفت.
خود  دستام  که  شد  باعث  خاطرات  از  ای  جرقه 
به خود توی جیبام بره؛ عکس دو نفرمون رو در 
کنار خودم  تا  بود  افتاده  به شماره  نفسام  آوردم، 
کل  همیشگی  خاص  آرامش  احساس  دیدمش  

وجودمو فرا گرفت، 
 به یاد نسیم خنک بهاری توی ساحل و دویدنش 

به سمت آب افتادم...

به خودم اومدم و دوباره شروع کردم به راه رفتن، 
آخرای جنگل بود،  نگاه که کردم چند تا چراغ رو 
دیدم و با سرعت به سمتشون رفتم، داشتن سوار 

ماشینش می کردن،  تفنگمو در آوردم .
 یه نفر از پشت دستمو گرفت و انداختم زمین و  

بهم گفت: به خودت بیا پسر،مگه دیوونه شدی؟
- چی میگی تو؟

همون موقع بود  که نگاهم به نگاهش افتاد، چهره 
یعنی  بود، گیج شدم  رفیقم  آره  رو شناختم  اش 

حتی صمیمی ترین رفیقمم باهاشون هم دسته؟ 
یه سیلی محکم توی گوشم زد که من رو از اون 

حالت در آورد و گفت:
+به خودت بیا اون رو ندزدیدن اون خودش داره 

باهاشون میره.
- انقدر دروغ نگو 

+باید باهاش کنار بیای.
- یعنی چی؟مگه میشه کسی که همه ی زندگیمه 

رو ولش کنم تا ببرنش
+ ولی اون زندگیش یه نفر دیگست بار دیگه اونجا 

رو نگاه کن.
دوباره نگاهمو برگردوندم سمت چراغ ها  و زیر نور 

چراغ های رنگارنگ نگاهش کردم...
- آخ که چه قدر لباس عروس بهش میومد...

سبحان یاراحمدی

گناهکار
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