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 وقتی از عشقت جدا میشی.....

 

 اولش داغی....

 

 میگی بیخیال بی او دنیارو عشقه.....

 

 یه چند روز که میگذره.....

 

 هی تند تند گوشیتو چک میکنی.....

 

 عصبی میشی....

 

 میری اس ام اسایی که داده بود رو همشونو چند بار از اول میخونی.....

 

 ساش نگاه میکنی.....میری تو گالری و به عک

 

 یه دفعه گوشیتو میذاری کنار و خیره میشی به رو به روت....

 

 فکر میکنی....

 

 به همه چی.....

 

 الان کجاست؟؟؟

 

 چیکار میکنه؟؟؟

 

 اونم دلش برا من تنگ شده؟؟؟

 

 اونم کم کم داره کم میاره؟؟؟

 

 چیشد اون دوست دارم گفتنا....؟؟؟
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 گفتنا.... اون عشقم

 

 اون قول و قرارا....؟؟؟؟!!!

 

 حالامیری تو خاطراتت دنبال نشونی بگردی....

 

 که ببینی واقعاعاشقت بوده یا نه.....

 

 وارد خاطراتت که میشی دیگه کنترل اشکات دست خودت نیست.....

 

 این کارا میشه کار هر روزت.....

 

 دیگه بهم شب بخیر نمیگین....

 

 ه صبحا به عشقش از خواب بیدار نمیشی....دیگ

 

 دیگه امیدی به هیچ چیزی نداری.....

 

 دیگه***عــــــــــاشق***نمیشی....

سکوت کلاس با صدای خانوم جهانگیری شکست)دبیرعلوم دوم راهنمایی(:خب بچه ها 

ندگیتون....فقط بشه یکی از بهترین سال های ز۸۸ایشالاتعطیلات نوروز بهتون خوش بگذره و سال 

درسارو فراموش نکنید شما نمونه این باید با مدارس عادی یه فرقی داشته باشین....تستای مرآت 

خیلی کمک میکنه حتما تستارو دربیارین که هیچ بهونه ای قبول نیس خب میتونید برید.......روز 

اطمه اختم کولمو با فخوبی بود کلا تعطیلات به همه خوش میگذره یه ذوق خاصیه  سریع کیفمو اند

 هم قدم شدم ورفتیم خونه.....

 کلیدو از زیپ کوچیکه ی کیفم برداشتم و رفتم تو ....

 ســــــــــــــــــــلام بر پدر و مادر گرام_

 سلام دخترم خسته نباشی دیگه کلاسا تموم شد؟؟؟_

 روز میتونم نفس بکشم۵۱خدارو شکر_

 نم شما سر کلاس چیکار میکنین که اینقد خسته میشین ....بابام باخنده گف:من واقعا نمیدو_

 عه بابایی.....خب ذهنمون خسته میشه_
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 باشه حالا ن که درسم میخونی؟؟؟_

 

 قیافمو مظلوم کردم و لبامو آویزون و گفتم یعنی واقعنی من درس نمیخونم؟؟؟همش تو اتاقمم...._

 قهر کنیا ولی هر وقت خوابت نمیبره من کتابو دیدم بابام میخنده و میگه:خودت پرسیدیا باز نبینم_

 دقیقه بعدشم بیهوش میشی ۱دست تو که 

 صدای مامان از آشپزخونه بلند شد:آقا دختر منو تنهآ گیر آوردی؟؟؟

 ایول مامانم بازم شما کمکم میکنی_

 مامان چشمکی زدو گفت دیگه یکی یدونه ای دیگه _

 یمو بوسید رفتم سمتشو بوسیدمش اونم پیشون

 اوووووف نوشین؟؟؟؟؟_

 دستمو بردم کنار گوشم و گفتم بله قربان؟؟؟_

 لوسم که شدی تف مالم کردیا_

 یدونه مامان که بیشتر نداریم_

 خوبه خوبه برو لباساتو عوض کن زود ناهار بخوریم بعدش باید بریم بیرون برا خرید _

 خــــــــــرید؟؟؟؟_

 صدای مثل رادیوتو بیاری پایین؟؟؟کر شدم دختر میشه اون _

 حالا صدای من مثل صدای رادیو خرابس؟؟؟و لبامو آویزون کردم و رفتم سمت اتاقم_

عه عه دختر من کی گفتم رادیو خرابه دیدی خودت گفتی؟؟؟باشه من بعد میگم رادیو خرابه _

 درضمن میای پایین  سامانم صداش کن 

 باشه مامان_

 با یه تیشرت سورمه ای و شلوارسفید رفتم سامانو صدا کردم بعد عوض کردن لباسام

 سامان؟؟؟سامان؟؟؟؟

ساعته بگیری نوشین با این صدات چقد تو دادو بیدادمیکنی من موندم این حنجرس یا ۴۷ای هناق _

 بلندگو

 نای خدا کجــــــــــایی تو؟؟؟ببین بنده هات صداشون از ته چاه میاد به منی صدام نرماله میگ_

 بلند گو 

سامان بلند شد از پای سیستم و اومد سمتم و زد پشتم گفت:برو آبجی تو ویژگی های زیادی داری 

 بخوام بگم باز مو نمیزاری به سرم



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – اسیر سرنوشت

w w w . r o m a n s a r a . N E T 

 

5  

 

با خنده به سمت آشپزخونه رفتیمو بعد کلی شوخی و خندیدن ظرفارو گذاشتیم بابا بشوره قیافش 

حاضرشیم بریم خونه مادرجون چند روز دیگه عقد خاله اون موقه  دیدنی بود من و مامان که رفتیم 

 روشنکه همه درگیریم برا مجلسش

 مامان؟؟؟؟؟؟؟؟_

 لابد باز جورابات نیس؟؟_

 آخ فدای مامان گلم بشم که ایقد زیادمنو میشناسه_

 ؟؟؟سالته من باید بگردم دنبال جورابات۵۷برو دختر بگرد پیداکن _

 قول میدم دیگه پرتش نکنم مامانی؟همین دفه آخرین بار_

 من نمیدونم به سامان بگم اینکارارو نکنه یا تو...._

 بالاخره باکلی اینور اونور کردن رسیدیم خونه ی مادرجون.......

 وقتی رفتیم خونه ی مادر جون دایی محمدم اونجا بود

 شدهســــــــــلام سونیا)دختر دایی محمد دوسال کوچیک تر(چقد دلم برات تنگ _

 سلام نوشینم خوبه دیروز دیدمت چقد دلت تنگ میشه اینقدر وابستگی خوب نیست ها_

 زدم به پشتش و گفتم برووووو باز تو پرووو شدی؟؟_

 خب هر کی بود پرروو میشد.وای نوشین برا عقد عمه روشنک چی بپوشم؟؟_

 لباس نخریدی؟من امروز میخوام برم_

 فرداشب جشنه ها اصلا منم باهات میام خریدنه هنوز آخه نمیدونم چی بخرم _

 باز میخوای کنه شی؟؟؟من با تو نمیام _

 لباشو آویزون کرد و گفت نوشینی قول میدم زود انتخاب کنم_

عصر بامامان و سونیا رفتیم خریدوقتی وارد پاساژ شدیم پشت اولین ویترین یه لباس خیلی شیک و 

 پرو کردم اسپورت دیدم رفتیم تو مغازه و همونو

 وای نوشین چقد بهت میاد_

 حرف نزن بدو برو لباس انتخاب کن که بریم من اصلا حوصله ندارم ها_

 باشه دختر عمه جوووووون_

 برو من گوشام دراز نمیشه_

 لباسو خریدیم و رفتیم دنیال لباس واسه سونیا

 میگما نوشین عمت نمیخواد بیاد؟_

 خیلی بزرگ شده دوساله ندیدمش نمیدونم سونیا ولی میگن سروش _
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 نوشین من شمارشو میگیرم ها_

 توغلط میکنی خجالت نمیکشی؟؟؟_

 نوچ عزیزم _

 از دست تو اصلا سروش با همون تهرانشون مال تو_

 سونیا خندیدوگفت:نوشین خداکنه بیان

 عمه ی منه چی به تو میرسه پررووو؟اینقد حرف نزن زود باش لباستو انتخاب کن_

 اصلا لباس یادم رفت بخاطر مخ سروشم که شده از لباس تو خوشگل تر میخرم_

 جفتمون زدیم زیر خنده و بعد کلی گشتن بالاخره یه پیراهن مشکیه دخترونه خریدیم واسه سونیا

 مامان زنگ بزنم سامان بیاد دنیالمون؟

 بگو زود بیاد من میرم بستنی بگیرم میام_

 اش بگیرعمه برا من از اون مخصوص_

 مامان خندید و گفت از دست تو....

 ای جووووون اون بزرگتره مال من_

 عمه ببین دخترت از من بدتره ها_

 ماشالاجفتتون عین همین زود باشین الان سامان میاد_

 عه مامان کوفتمون نکن دیگه_

 نوشین بیا مدل خودمون بخوریم_

کشمتون خجالت نمیکشین وسط خیابون میخواین نوشین؟سونــــــــــیا؟تو خیابون؟؟؟بخدا می_

 کارای بچه هارو کنین؟

 عمه جون خوبه میگی بچه ما هم بچه ایم دیگه آخه یه گاز من یکی نوشین خیلی باحاله_

 جتفمون لبامون آویزون شد

 مامان پشت چشمی نازک کرد و گفت مهربونم دیگه ولی دفه آخرتون باشه

 دقیقه سامان اومد 51کشیدیم بعدهردوتامون باهم جیغ کوتاهی 

 سلام داداشی گلم_

 سلام آبجیه خلم_

 عه مامان ببین سامانو_

 تقصیر تو بود دیگه_

 وای ســــــــــونیا باز تو حرف زدی؟؟شمادوتاقصد نابود کردن منو دارین؟؟؟_
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 سامان جون پسرم زشته میدونی که چقد حرص میخوره_

 ؟؟مــــــــــامــــــــــان؟_

 دروغ میگم بچه ها؟_

سونیا و سامان یه صدا گفتن ن سونیارو رسوندیم خونشون و بعدش رفتیم خونه روز خسته کننده ای 

بود خیلی خسته شدم رفتم یه دوش گرفتم یکم نوشتم تاخوابم گرفت دفتر خاطراتمو بستم و 

 خوابیدم....

 وشیا نوشــــــــــــــــــــی؟نوش نوش؟؟ پاشو اگه ن میگم م

 اه سامان کلمو خوردی برو گمشو دیگه بذار بخوابم_

 پاشو دختر لنگ ظهره ها_

 تلویزیون سونی زنگ زد گفت میاد دنبالت برین آرایشگاه_

 هزار دفعه گفتم سونیا ناراحت میشه اینجوری صداش نکن برو بیرون پاشدم درم پشت سرت ببند _

صورتمو شستم و رفتم حاضر شم که سامان داد زد سامان رفت منم سریع پاشدم و رفتم دست و 

صبح میره آرایشگاه؟بعدش بلند قهقهه زد خیلی حرصم 7خیلی خلی نوشی کدوم احمقی ساعت 

گرفت پامو کوبیدم زمین و دوییدم دنبال سامان از پله ها که اومدیم پایین رفت پشت مبلا من 

 دوییدم و اون دویید یهو صدای بابا بلند شد

 ونه کله سحر؟؟؟چه خبرت_

 سلام بابایی بیین این شازده پسرتو میگه پاشو سونیامیاد دنبالت برین آرایشگا!_

بابا شروع کرد به خندیدن اینقد خندید که صدای قهقهه ی سامانم بلند شد اما من لبام آویزون بود و 

 یه گوشه باشونه های آویزون واستاده بودم 

 دیوونه شدین شما پدرو پسر؟؟_

 سلام مامانم ....فک کردن خیلی شیرینن__

 حالا چیشده؟؟؟_

 از شازده پسرت بپرس_

 سامان؟؟_

گفتم پاشو سونیا میاد دنبالت خب دروغ نگفتم که مامان رفتم تو اتاق نوشین اذیتش کنم دیدم رو _

ضر میام دنبالت منم نوشینو بیدار کردم حا1گوشیش پیام اومده باز کردم دیدم سونیاس گفته بود

 شه
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یهو صدای قهقهه ی هر سه تاشون بلند شد و من شونه هام بیشتر آویزون شد و بعد یهو داد زدم 

 پس آقا سامان باید بکشمت بی اجازه وارد اتاق میشی

 بی اجازه گوشی منو بر میداری باید بکشمت ودنبالش کردم اینقد دنبالش کردم ولی نشد که نشد 

 حرص خورده واستا موهاتو بکشه خودشو خالی کنه سامان جان مامان میدونی زیاد_

خانوم یجوری میگی انگار همین روش خودت برا از بین بردن حرصت نیس من بد بختو که _

 شماکچل کردی

منو سامان بلند زدیم زیر خنده ومامان پشت چشمی واسه بابانازک کرد و گفت خب حرص ندین 

 تاکچل نشین

 همه خندیدیم

 بونه بخوریم که تا شب کلی کار داریمخب دیگه بریم ص_

 آخ جوووون بالاخره اینم عقد کرد_

 وای نوشین یه جوری میگی انگار ترش کرده بودها_

 مامان من کی اینو گفتم؟؟؟_

 آره مامان نوشین اینو نگفت فقط گفت از دستش راحت شدیم بعد یه عمر__

رفتم یه دوش گرفتم و 3ار کردم ساعتهمه باهم خندیدیم و بعد صبحونه من رفتم یکم تست ک_

 حاضر شدم سونیا دم در منتظر بود

 از خونه بیرون رفتم و تاکسی زردرنگی رو دیدم 

 سلام سونیای خودم_

 سلام آبجیه گلم _

 چقد امشب خوش میگذره_

یهو دیدم شادی از صورتش رفت و قیافه ی مظلومی به خودش گرفت و گفت :کاش عمت اینا _

 میومدن

 وای سونیا گفتم چیشده_

 نمیدونم_

 جفتمون خندیدم_

 رسیدیم آرایشگا از ماشین پیاده شدیم و......

 باسونیابه سمت آرایشگاه رفتیم نسرین خانوم ازدوستای مامان بود و ماهمیشه میرفتیم پیشش

 سلام نسرین خانوم_
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 سلام نوشینم خوبی؟_

 ممنون....ایشونم دختر داییه گلم سونیا جون_

 خوش اومدین عزیزا...اول کیو آماده کنم؟؟_

منو سونیاجفتون توصورت هم نگاه کردیم و غرق خودمون بودیم که نسرین خانوم گفت اول تو 

 بشین نوشین

رفتم رو صندلی جلو آینه نشستم یه صندلیه مشکیه راحتی آرایشگاش خیلی شیک بود کل 

 دکوراسیونش سفید مشکی بود

 داری آرایشت چطور باشه؟خب نوشین جون دوست 

 هرطور صلاح میدونین_

 اوووووو نوشین اینقد تریپ شخصیت میای به لباسات موی باز بیشتر میاد_

 خندیدم و باشه ای گفتم

 سونیا یه گوشه نشسته بود و همش تو فکر بود

 خب نوشین جون تموم شد چطوره؟خوشت اومد؟_

 نظر بدمنسرین خانوم از نوشین نپرسین واستین من _

 لبخندپرمحبتی بهش زدم و تو چشاش خیره شدم

 لال شدی سونیا؟؟؟_

 نه خیلی خوشگل شدی ماه شدی تندی پرید بغلمو گونمو بوسید _

 خب سونیاجون شمابشین_

بعد چند ساعت جفتمون حاضر بودیم سونیا تو اون پیراهن مشکی با موهای باز عین فرشته ها شده  

 ا از بچگی باهم بزرگ شدیم میشه گفت تنها همبازی بچگیامهخیلی خوشحالم منو سونی

 سونیاجون بدو سامان منتظره_

 باز تو غر زد اومدم دیگه _

 من کی غر زدم بس اینجوری میگی بقیه فک میکنن واقعا من غر میزنم

 خندیدو گفت کم غرنمیزنیا بد بخت اون شوهرت_

 جواب دادم سامان بود  با کیفم زدم تو سرش یهو صدای گوشیم بلند شد

 الو نوشین کدوم گوری موندین؟_

 عه عه داداش؟؟؟اومدیم دیگه همس تقصیر این سونیای گور به گور شدس_

 الان میایم
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 گوشیو قطع کردم و باسونیا رفتیم پایین

 سونیا خیلی تو خودتی چته؟_

 نمیدونم باور کن _

 منتظرتونم ساعته 2بیاین دیگه تمبلا زیر پام علف سبز شد_

 سلام بر پسر عمه ی گرام_

 سلام دخی شوخه تو چرا سلام نمیکنی نوشین؟_

 من قهرم_

 باخوبه قهری حرصی نیستی اگه ن مو نمیزاشتی واسم _

 آره واقعا پسر عمم خوشگل کرده میخواد دخترا امشب دورش بگردن_

 ن که مجلس مختلطه؟_

 اگه مختلط بود که امشب کشتار داشتیم_

فتشون خندیدن اما من سرمو چسبونده بودم به شیشه ی ماشین و داشتم بیرونو نگاه میکردم ج

سامان آهنگ رو گذاشت و صداشو زیاد کرد خیلی حس خوبی بود همیشه وقتی دلم میگیره دوس 

 دارم آهنگ گوش کنم و کسی چیزی نگه

ود که رفتیم بیرون اون موقع بربع ساعتی بعد رسیدیم درتالار رفتم لباسمو عوض کردم با سونیا و 

 من سامانو دیدم خیلی خوشتیپ شده بود یه پیراهن سورمه ای  و شلوار سفید 

 اِوا دختره ی بی چشم و رو چشا درویش منو قورتم داری_

صدای خنده ی مامان از پشت سرم اومد برگشتم سمتشو بغلش کردم مامان سوتی کشید و گفت _

 چه خوشگل شدی

 نی ها من اصلا حسود نیستم عمه منو نبی_

 فدای سونیاجونم بشم چقد ماه شدی تو عمه_

 آره جفتتون خوشکل شدین برین ببینم میتونین یکیو تور کنین_

 منو سونیا باهم داد زدیم ســــــــــامــــــــــان؟؟؟

 .....خب دیگه تاموهای خوشگلمو بهم نریختی من برم ریز ریز خندید و به سمت در خروجی رفت_

 باسونیا رفتیم سمت عروس دوماد

 وای سونیا چقد خوشحالم خیلی ناز شده ها_

 آره منم خیلی خوشحالم بدو بریم دیگه_

 قدمامونو تند تر کردیم و رفتیم پیش خاله روشنک و امیر آقا
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 ســــــــــلام عمه جون عین فرشته ها شدی_

 سلام عین فرشته ها که بودم_

لم  حد اقل جلو شوهرت اعتماد به سقفتو نبر بالا سقف میریزه ها هممون میمیریم سلام خاله خوشک_

 گناه داریم ها بعد تبریک گفتن به خاله و امیر آقا رفتیم پیش سحر)دوست صمیمی(

 سلام سحر خوبی؟_

 سوتی کشید و گفت شما دو تا امشب خیلی خوشگل شدین ها بزنم به تخته _

 تند تند زدم به سر سونیا

 تخته اون کله ی تویه ن من دختر عمه _

 میخواس بزنه تو کلم که سحر گفت بسه دیگه بریم برقصیم 

 هر سه تایی رفتیم رقصیدیم _

 آخ که یه حس عجیبیه آدم سبک میشه

 خل نیستم خو رقصو دوس دارم 

 داشتیم میرفتیم بشینیم که یکی از پشت چشاموگرفت

 سونیا؟؟؟_

 سحر؟؟؟_

 شیدا؟؟؟_

 مانیا؟؟؟_

 فقط صدای خنده میومد

 دختر عممو اذیت نکن دیگه دختر عمش_

 بعد هر سه تا باهم خندیدن

 وای سوگند خودتی؟؟؟_

 م

 پریدم بغلشو کلی بوسش کردم

 چقد دلم برات تنگ شده بود نوشین_

 الهی من فدات بشم عمه اینا کجان؟_

 رفتن پیش خالت تبریک بگن_

 ه سلامی بکنیم میایم پیش سحر باش من برم با سونیا ی_

 دستی تکون دادم و باسونیا رفتیم پیش عمه
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 میگم ها سونیا اینم از سروش دیگه از خداچی میخوای؟؟؟_

 بخدا دوسش ندارم  باهات شوخی میکنم تو هم جدی میگیری_

 اوه اوه اینم مادرشوهرت اول من سلام میکنم تو سنگین باش_

 بمیری نوشین میکشمت_

پشت چشمی نازک کردم و گفتم به پسر عمم میگم پدرتو دراره ها دستمو گذاشتم جلو دهنشو _

 گفتم خفه میخوام سلام کنم اونم هیچی نگفت 

 سلام عمه خانوم گل_

 سلام عمه خانوم گلش و با دست به من اشاره کرد_

 ســــــــــلام دخترای گلم خوبین؟؟؟_

 ممنون عمه جون  شما خوبین؟

 بونت بشه عمه قر

 ببخشید عمه جون من برم _

 فعلا عمه جونش_

 باخنده از هم جداشدیم وبه سمت میز سوگند و سحر رفتیم

 نوشین میگی سروش اومده؟؟_

 نمیدونم والا بریم یجوری از سوگند میپرسم_

 باخوشحالی قدمامونو تندتر کردیم

 چه عجب اومدین شما سر مامانمو خوردین_

اومدیم ها دیر میومدیم چی میگفتی؟اینقد زود اومدیم که نگو فقط گفتیم سلا و اومدیم خوبه زود _

 مامانت به عقلمون شک نکنه خوبه ها خیلی عجله داشتم بیام پیشت 

 ای جوووونم فدات بشم_

 سروش خوبه؟؟؟خیلی خونه نشین شده چی داره اون تهران همش دوده_

 کن بهش میگما میدم بکشتتسوگند خندید و گفت غیبت داداش منو ن

 عه؟مگه اومده_

 آره سونیاجون_

 بچه ها من چن دقیقه برم میام_

 باشه راحت باش سحرجون_

 فک نمیکردم اومده باشه دوساله مشهد نیومده_
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 خب حالا اومده میخوای بگم برگرده؟؟؟_

 ه.....همه با هم خندیدیم و رفتیم رقصیدیم وقتی مجلس تموم شد و عمه میخواست بر

 وای سونیا خیلی خسته شدم_

 غر نزن بدو عمت داره میره بریم بدرقه زشته ها_

 اییییش خود شیرین_

 کوفت من خودشیرینم؟برو پسر عمتو ببین دوساله ندیدیش_

 تو نگران من نباش_

 نوشین جون کاری نداری بامن؟؟_

 سوگند قول بده زود بیاین خونمون ها_

 باشه قول_

 میخوام باباتو ببینمپس بریم _

 باباشو یاداداششو؟_

 با آرنجم زدم تو پهلوی سونیا که خفه شه

 آخ بمیری_

 لعنت بر دهنی که بی موقع باز شه_

 سلام آبجیه خلم بیا کارت دارم_

 سلام سامان اصلا حوصله ندارم زود بگو_

 سروش خیلی بزرگ شده اگه شناختیش دیگه بهت خل نمیگم_

ش رفتم و سرمو برگردوندم یهو چشمم به سروش افتاد طفلی سونیا اون لحظه یه چش غره به

 صداش کردن رفت

 سلام سروش خوبی؟_

 سلام ممنون تو خوبی؟؟؟_

 ممنونم _

 نوشین باور نمیکنم_

سامان هیچی نگو که میکشمت ینی من اینقد خلم؟؟؟سروش که زیاد تغیر نکرده فقط قیافش _

 مردونه تر شده

 مان بدودیر شدسروش ما_

 راستی سروش بابات کو؟_
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 رفت خونه ی عمو _

 سلام برسون_

 بزرگیت خب دیگه سامان جون خدافظ _

 خدافظ زود بیای ها_

 باشه

 مراقب خودت باش نوشین خدافظ_

 همچنین_

 خب دیگه سامان خان بدو بریم خونه که خستم_

 برو مامانو صدا کن من منتظرم_

 باش_

خونه لباسامو عوض کردم و یه دوش گرفتم رو تختم دراز کشیدم و به سروش فک وقتی رفتیم 

 کردم.....

 نوشین؟؟؟نوشین؟؟؟؟؟ پاشو لنگ ظهره_مامان

 دیقه بخوابم دیگه۱وای مامان بذار_با صدای خوابالودی

 عمت اینا میخوان بیان من رفتم به کارام برسم_مامان با صدایی که شاکی بودنش رو نشون میداد

 زود بلند شدم و سر جام نشستم و با تعجب زیاد گفتم عمه لیلا میخواد بیاد؟؟؟

 آره بخاطر سوگند پاشو_

 باشه مامانی_

پاشدم و بعد شستن دست و صورتم رفتم آشپزخونه صبحونه بخورم از هر وعده ی میشد گذشت به 

داشتم که صدای خوابالو ی  جز صبونه واقعامیچسبه ها...در یخچالو باز کردم و شیشه ی شیر و بر

 سامان رو شنیدم

 نوشین برامنم یه لیوان بریز برم کمک مامان کنم خسته شده از صبح زود بیداره..._سامان

 بعد خوردن صبحونه و کل کل با سامان رفتم کمک مامان عمه قرار بود یه ساعت دیگه بیاد

 ین دیگهنوشین بیا این میوه هارو بچ_صدای خسته ی مامان بلند شد

 چشم مامان_

بعد اینکه میوه هارو چیدم رفتم یه دوش گرفتم یه شلوار مشکی با تیشرت مشکی پوشیدن وقتی 

 داشتم از پله آ میومدم پایین صدای آیفون بلند شد 

 سامان در رو باز کن مامان_مامان از تو آشپزخونه داد زد
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 سامان با حرص باشه ای گفت و پاشد _

 عمه رفتیم فقط بابا شرکت بود مامان از همه جلو تر ایستاده بود..... همه به استقبال

 نوشین بیا اینوردیگه من بزرگترم ها_سامان با حرص زیاد گفت

 من کوچیکترم عزیز ترم اول من _منم بهش گفتم

 مامان با صدای شماتت باری گفت که شما بچه نیستین خجالت بکشین 

 ش سروشو و سوگند عمه و علی آقا اومدن تو و بعد

 علی آقاباصدایی پرازهیجان گفت سلام نوشین خانوم خوبی؟؟؟

 ممنون عمو جون _

سامان با آرنج محکم کوبید تو پهلوم خیلی دردم گرفت فهمیدم حرصش گرفته هیچی نگفتم سوگند 

ن ادستاشو دورم حلقه کرد و گونه مو بوسی منم پیشونیشو بوسیدم و بعدش سروش سلام کرد و مام

گفت بفرمایید بشینید همه نشستند و من با مامان رفتم آشپز خونه صدای صحبت کردنشون به 

گوشم میرسید سینی چایی رو برداشتم واز آشپزخونه خارج شدم اول به علی آقا)بابای 

سروش(تعارف کردم کلا همیشه از چای تارف کردم بدم میومدفنجون چایی رو برداشت و لبخند 

کردوقتی چایی رو تعارف کردم رفتم رو مبل دو نفره کنار سوگند نشستم که علی ملیحی زد و تشکر

 آره من باید برم حاجی زنگ زده گفت کارای دفتر عقب مونده باید خودمو برسونم _آقا گفت

 ای بابا  حالا نمیشه یکی دیگه جای شما بره؟شما که تازه اومدین_بابا

 شن باز داداشو میفرستم دنبالشون شرمنده واقعا لیلا و بچه ها با_علی آقا

 بابا باشه ای گفت و بقیه در سکوت فقط داشتن فک میکردن

 میگم بابا کی میرین؟_سروش

 هر چه زود تر بهتر_علی آقا

 نیمچقد خوبه ما میمو_صدایگوشی بلند شد و علی آقا ببخشیدی گفت و بلند شد سوگند گفت

 بله واسه شماهاخوبه_عمه

 الهی بمیرم برات عمه جون دلتنگی خیلی بده_شیطونی گفت سامان با صدای

 بسوزه پدر عاشقی_سروش

 عمه سیبی رو سمت سروش پرت کرد که سروش اونو تو هوا گرفت و گاز زد

 همه خندیدیم 

 منو سوگند رفتیم ناهارو اماده کردیم

 گفتم مامان بیاین ناهار حاضره
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شمرده گفت:اول دستاتو بشور با بطریم آب نخور یهو  سامان صداشو دخترونه کرد و خیلی آروم و

 همه خندیدن چشم غره ای به سامان رفتم که گفت:مامان این دخترت منو قورت داد 

 تو خوردنی ام بودی ماخبر نداشتیم_با حرص گفتم 

 صدای شماتت بار بابا بلند شد:بسه دیگه زود تر غذاتونو بخورین

 للهگفتم آره بابا راس میگن بسم ا

تاکباب گذاشتم تو بشقابم و و قاشق و چنگالمو برداشتم و سرمو گرفتم بالا 1ظرف کبابو برداشتم و 

که قاشقو بزارم دهنم دیدم همه خودشونو بزور نگه داشتن که نخندن قاشق چنگالو گزاشتم تو 

 بشقابو خیره شدم بهشون یهو سامان زد زیرخنده و بعد اون همه خندیدن

 و بردی نوشین انگار از قحطی اومدی خدا شفات بده آبجیآبرومون_سامان

 با حرص گفتم:تو غذاتو بخور مومن من به تو چیکار دارم خو گشنمه

 ولش کن سامان غذاتو بخور که باید بریم شرکت دیر میشه_بابا

سامان باشه ای گفت و مشغول شد ناهار در سکوت صرف شد وقتی ظرفارو جمع میکردیم سوگند 

 سالته ها ۵۷شین یه دوس پسر دارم خیلی باحاله تو چرا دوس پسر نداری؟؟؟گفت:نو

 خب تاحالا عاشق نشدم...._

 بدون عشق که زندگی معنی نداره یکیو وارد زندگیت کن عاشقش میشی _سوگند

 تو چشاش نگاه کردم و گفتم عشق خیلی مقدسه

 بت کنهفقط کافیه بذاری بهت محسوگند دستی به موهای مشکیه بلندش کشید و گفت:عاشق میشی 

 سامان اومد تو اتشپز خونه و چشمکی زد و گفت:حا کی عاشق کی شده؟؟؟

 یه گمشویی نثارس کردم و بعد جم کردن ظرفا با سوگند رفتیم اتاقم 

رفتم رو تخت دراز کشیدم و سوگند اومد کنارمو گفت ولی نوشین فک کن خیلی زندگی قشنگ تره 

 م باشهوقتی یکی برات مه

کش موهامو باز کردم یه دستی بهشون کشیدم و گفتم سوگند جون عشق و عادت فرق داره بیخیال 

 برو شطرنجو از رو میز بیار بازی کنیم

 سوگند:من که اصلا حوصله ی شطرنج ندارم میرم سامانو سروشو صدا کنم

برام مهم میشه  باشه ای گفتم و رفتم تو فکر فکر کردم که چطور کسی که برام مهم نیس_

 عادت؟؟؟دلبستگی؟؟؟وابستگی؟؟؟

 دختر دایی زیاد فک نکن غرق میشی_سروش

 بلند شدم لبه ی تخت نشستم و گفتم برو اونور بذار باد بیاد
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 کی شطرنج بازی میکنه؟؟؟_سوگند

 بلند شدم و گفتم من که ثابتم رقیب بیاد

 من که رفتم شرکت خدافظ بهتون خوش بگذره_سامان گفت

 خدافظ داداشم

 من که خوشم نمیاد از شطرنج_سوگند

 منم با حرص گفتم شطرنجم الان گفت از تو خوشش نمیاد

 منم که شطرنج بلد نیستم....._سروش

وفتی سروش گفت شطرنج بلد نیس لبام آویزون شد دستی به موهام کشیدم و بلند شدم رفتم دفتر 

میز میخواستم برم بیرون که سروش خاطراتمو برداشتم و چند خطی نوشتم گذاشتمش 

 نوشین دوس دارم شطرنجو یاد بگیرم _گفت

 خیلی آسونه الان بهت یاد میدم_باخوشحالی برگشتم پیشش و باکلی ذوق گفتم

جفتمون لبه ی تخت نسشتیم و شطرنجو گذاشتم وسط مشکیا برامن بود سفیدا واسه سروش نیم 

 دیم من ازش بردم ساعتی طول کشی تا یاد گرفت وفتی لازی کر

 درطول بازی از رنگ مورد علاقمون گفتیم و تیم مورد علاقه من عاشق آبی و اون عاشق قرمز

 قبول نیس تو خیلی بلدی_سروش باحرص گفت

 خندیدم و گفتم باشه قبول دوباره بازی کنیم؟

 مآره ولی یه چن دقیقه بعد دستشو گذاشت زیر چونشو و رفت توفکر من_باخوشحالی گفت

 سکوتشو بهم نزدم فقط نگاش میکردم

دستشو کشید تو موهاشو  پاشد طول اتاقو قدم زد سرمو گذاشتم رو پام و چشامو بستم که سروش 

 وای نوشین چقد دفتر خاطراتت خوشگله_گف

 با خوشحالی گفتم آره اینو مامانم برا تولدم خریده میدونه عاشق نوشتنم

 میشه منم برات بنویسم؟؟؟_میزد گفتسروش با صدایی که خواهش توش موج 

 آره اشکال نداره اینم خودکار_

 نوشین قول میدی کسی نخونتش؟خصوصیه_سروش

 آره مطمین باش کسی نمیخونه_با تعجب گفتم

 سروش با نگرانی گفت هر چی فک میکنم میترسم کسی ببینه خصوصی نمینویسم

 هر جور راحتی من میرم چایی بیارم_
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ن داد و دفترو برداشت منم رفتم آشپزخونه و دوتاچایی ریختم و بردم بالا وقتی سروش سری تکو

 درو باز کردم سروش درحال نوشتن بود

 دستت درد نکنه دختر دایی _سروش سرشو بلند کرد و گفت

 نوش جونت.. نوشتی؟؟؟_

نو مسروش درحالی که چاییشو میخورد گفت ن هنوز تموم نشده ولی بخون ببینم میتونی خط 

 بخونی؟؟

 باهیجان دفترو برداشتم و گفتم خبره این؟؟؟

 نه اون مَبره_گفت

 جفتمون خندیدیم و سروش گف واجب شد خودم برات بخونم 

 حالا چاییامونو بخوریم بعد_باخوشحالی گفتم

 سروش چشمکی زد و بقیه چاییشو خورد

رف خصوصیش چی بوده که اما من هنوز تو فکر بودم حرف خصوصی)خیلی دوس داشتم بدونم ح

 دوس نداش کسی متوجه بشه(

 حالا به چی فک میکنی ده دفعه صدات کردم جواب ندادی؟_سروش

 با دستو پاچگی گفتم به تکلیفای عیدم....این بهترین جواب میتونس باشه

سروش باخنده گفت:غصه نخور تو تکلیفای منو بنویس من تکلیفای تو رو مینویسم به هم کمک 

 باشه ی آرومی گفتم که خودم بزور شنیدم میکنیم

 خب بخونم؟؟؟_سروش

 آره بخونش_

 سروش صداشو صاف کرد و دفترو باز کرد و با صدایی رسا خوند)بسم الله الرحمن الرحیم

 مبرطاعت نفس شهوت پرست

 که هر ساعتش قبلی دیگر است 

ه همیشه حالت خوب باشه....این باعرض سلام و خسته نباشی به دختر داییه عزیز.....امیدوارم ک

 روزادرکنار خونوادتون خیلی خوش میگذره امیدوارم وقتی رفتیم ازمون یاد کنین

 

 بگذار تا بگریم چو ابر در بهاران

 کزسنگ ناله خیزد روز وداع یاران

 سروش
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 تازه شمارمم برات نوشتم که یادم کنی(

 نوبت چیه؟؟؟ لبخندی زدم و دفترو گذاشتم رو میز و گفتم حالا

 شطــــــــــرنج....._سروش باذوق گفت

این هنوز تو رو نشونده پای _غرق بازی بودیم که یهو سامان درو باز کرد و با صدای بلند گفت

 شطرنج؟؟؟و بلند خندید

 در همین حین سوگندم اومد تو اتاق و با صدایی که خیلی شاکی بود گفت بسه دیگه همش شطرنج

م چشم الان جمعش میکنم شطرنجو برداشتم و داخل جعبش گذاشتم و رفتم رو به بلند شدم و گفت

 روی سوگند واستادم و گفتم خب خانوم خانوما حالا چیکار کنیم؟؟؟

 سوگنداشاره ای به سامان و سروش کرد و متوجه شدم نمیتونه جلو پسرا حرفشوبگه.....

روم و شونه به شونه قدم میزدیم به سوگند به بهونه ی هوا عوض کردن با سوگند رفتیم تو حیاط آ

 گفتم خب حالا بگو اون حرفیو که نمیتونستی تو اتاق بگی

تو چشام نگاه کرد و گفت نوشین من خیلی دوس دارم بهت نشون بدم عشق بوجود میاد کم کم بزار 

 یکی بیاد تو زندگیت

ماییم فرو کردم و خیلی ناراحت شدم من عقیده ی خودمو داشتم....دستمو تو موهای خر

 گفتم:سوگند تو خودت چی دیدی؟؟؟آخرش جداییه درسته؟؟؟

 سوگند با صدای بلندی گفت:ن نوشین جدایی نیس خیلی شیرینه خیلی 

دستامو بردم بالا و گفتم باشه چشم من تسلیم ولی تا وقتی حسی به کسی نداشته باشم نمیتونم 

 تظاهر کنم به دوست داشتنش

ت:عه؟حرف عشقه؟؟؟به ماهم بگین عقب موندیم ها سروش بیا منو بو کن ببین سامان با خنده گف

بوی ترشی نمیدم  همه خندیدیم و مامان صدامون کرد بریم چایی بخوریم بعد چایی من رفتم 

تستای علومم رو طرح کنم غرق کتاب بودم که تقه ای به در خورد بفرماییدی گفتم و سروش اومد 

 تو

 اجازه هست؟_

 ا تو آره بی

 خسته نباشی  چن تا تست مونده؟_سروش

 با حالت خیلی خسته گفتم هنوز نصف نشده

 سروش روی صندلیه پشت میز کامپیوتر نشست و گفت من کمکت میکنم

 منم زبان دارم دبیرمون خیلی سخت گیره
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 خندیدم و گفتم تو اینقد تنبلی فک کنم تکلیفای تو رو من بنویسم ها

 و سرشو گذاشت رو پام.....اومد کنارم نشست 

اصلا از کارش خوشم نیومد منم اصلا نمیتونستم بهش بگم پاشو جوری بود که صورتشو نمیدیدم 

داش از درس و عید و این چیزا میگفت که یکی در زد سروش سرشو بلند کرد و تو چشام خیره شد 

 تین؟؟؟بفرماییدی گفتم و سوگند با صدای پر هیجان گفت:پایه ی گل یا پوچ هس

 منو سروش قبول کردیم و سوگند رفت به سامان بگه

 وقتی همه دور هم جمع شدیم میخواستیم پَلَم پُولوم پیلیچ کنیم تا ببینم کی با کی میاره

 سروش کف دستشو صاف گرفت و چشمک زد که اونجوری بگیرم دستمو

 همه باهم گفتیم پلم پلوم پلیچ

  منو سو گند و سروش عین هم آوردیم

 دوباره پلم پلوم پلیچ کردیم منو سروش و سوگند و سامان باهم آوردن

 خب گل دست کی باشه؟_سوگند

 برو بابا اول دست شما_سروش

وقتی گل دست ما افتاد منو سروش دستامون تو دست هم بود وقتی گل دست سوگند و سامان بود 

یهو گرمی نوازش دست سروشوحس دستمو گذاشته بودم رو زمین و به دستم تکیه داده بودم که 

 کردم سرمو آروم برگردوندم و تو چشای سروش نگاه کردم

اصلا از کارش خوشم نیومد دستم رو از زیر دستش کشیدم بیرون و پاشدم گفتم بچه ها ببخشید من 

 خستم

سروش با صدایی که شاکی بودنشو نشون میذ گفت:تازه داش قشنگ میشد ها لبخند تلخی زدم و به 

فای سوگند و سامان توجه نکردم رفتم تو حیاط قدم زدم فک کردم که چرا این کارو کرد اون حر

موقع من نه عاشق بودم ونه دوس داشتنی رو حس میکردم روز آخری که عمه اینا خونمون 

 منو سروش یه بار دیگه شطرنج بازی کردیم _فروردین۵۱_بودن

 ؟سروش با خوشحالی گفت دیدی بالاخره من بردم؟؟

 گفتم:خوبه نمردیم و یه بار ذوق مرگ شدنتو دیدیم همه خندیدن و مامان برا ناهار صدامون کرد 

 بعد ناهار عمه میخواست بره عموی سروش اومده بود دنبالشون

 عمه کاش میموندین_سامان

 نمیشه عزیزم سوگندو سروش کلاساشون شروع میشه_عمه

 ایشالا که به سلامتی باشه _بابا
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 ایشالا تابستون زود بیاین زیاد بمونین _مامان

 _عمه تو راهی داش_ببینم این کوچولو چیکار میکنه_عمه

 همه خندیدم

 و خدافظی کردیم بعد اینکه رفتن من تکلیفای عیدمو انجام دادم.......

تعطیلات نوروزی تموم شد و دوباره درس و مشق شروع شد....روزها میگذشت یه روز یکی از 

 دفتر خاطراتمو برداشت وصفحه ای سروش نوشته بود رو خونده بوددوستام 

 نوشین این چرا شمارشو نوشته؟؟؟_فاطمه

 خب همینجوری نوشته_با لحنی بی تفاوت گفتم

 نوشین بیا یه زنگ بزن_فاطمه

خیلی تعجب کردم از حرفش من؟؟؟؟سروش؟؟؟؟اصلا نمیتونستم بهش زنگ بزنم ازش خجالت 

 میکشم

 ـــــین؟؟؟؟؟؟کجایی؟؟یه زنگه دیگه من رفتم کارت تلفنمو بیارم از کیوسک زنگ بزنیمنوشـــــ_

 وای فاطمه خانوم محمدی گفت کیوسک مدرسه چک میشه من زنگ نمیزنم_

 یعنی تو باور کردی؟؟؟خیلی ساده ای دختر من رفتم کارتمو بیارم_فاطمه

ت میکشم....اصلا دوسش ندارم چرا وقتی رفت داشتم فک میکردم بهش چی بگم؟؟؟من ازش خجال

 بهش زنگ بزنم؟

 نوشین؟؟؟نوشین؟؟؟کجایی تو؟؟؟_

 ببخشید اصلا حواسم نبود __

 بریم دیگه_

 فاطمه بخدامن نمیدونم چی بگم_

 حالا وقتی جواب داد میدونی چی بگی _

 باشه_

 رفتیم پای کیوسک تلفن و شمارشو گرفتم

 یک بوق

 دوبوق

 سه بوق

 .....چهار بوق

 بله؟_
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 سلام آقای توکلی؟؟_

 خودم هستم بفرمایید؟؟_

نمیدونستم چی بگم اولین بار بود با یه پسر صحبت میکردم خیلی دستو پاچه شدم یهو گفتم....بامن 

 دوست میشی؟؟؟؟

 نوشین تویی؟؟؟؟_

 نــــــــــه نوشین کیه من صدفم_

 از کجا تماس میگیرین؟_

 تهران_

 داره داد میزنه از مشهدی عمو پیش شمارت_

 خب حالا مشهد بامن دوست میشی؟؟؟_

 ن خانوم دیگه مزاحم نشو_

 گوشیو قط کرد

 

 وای نوشین بگم خداچیکارت کنه تو چت شد یهوووووو؟؟_فاطمه

 فاطمه من میترسم_

میگفتی نوشینم اون اگه نمیخواس تو بهش زنگ بزنی شمارشو برات نمینوشت...دیدی گفت _

 ی؟؟؟نوشین

 آره خب _

 خب دوست احمقم اون منتظرت بوده_

 کلا بیخیال دیگه درموردش حرف نزن_

باشه ای آرومی گفت فهمیدم دلخوره نمیخواستم بی حوصله ببینمش گفتم فاطمه بریم بستنی 

 بخوریم عجب تابستون گرمیه میچسبه ها 

 بدیم  آره امتحاناشم میچسبه بریم زودتر که الان باید بریم امتحان_

 باخنده رفتیم بستنی گرفتیم و خوردیم نیم ساعت بعدش امتحانمونو دادیم و رفتیم خونه

 درو باز کردم و رفتم تو...

 ســــــــــــــــــــلام به همه_

 

 سلام رادیو خرابه_سامان

 سامان؟؟اذیتش نکن خستس_مامان
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 رفتم پیش مامانوگونشو بوسیدم و گفتم ناهار چی داریم؟؟

 قورمه سبزی بدو لباساتو عوض کن الان باباتم میاد_مامان

آخ جوووون بلندی گفتمو دوباره مامانو بغل کردم و بوسیدمش از پله ها رفتم بالا به در اتاقم که _

 رسیدم زنگ زدنم به سروش یادم اومد...

 

ومد تو ر سروش افردا آخرین امتحانم بود دیگه راحت میشدم کتابو بستم و رفتم بخوابم بازم فک

 ذهنم

 دوسش دارم؟؟؟دوسش ندارم؟؟؟وای خدامن چه مرگم شده؟؟؟؟

هیچی نمیدونستم ن احساسمو ن عقلمو همش دعا میکردم تابستون بیاد ولی عشقی نبود بی تابی ای 

 نبود

 نمیدونم کی خوابم برد...

 ومه نوشین جان پاشو امتحانت دیر میشه ها این آخریو برو بده دیگه تم_مامان

 پاشدم و به مامان سلام کردم و زود حاضر شدم و باسامان رفتم مدرسه 

 ممنون داداشی دعا کن امتحانش آسون باشه_

 برو آبجی استرس نداشته باش توکلت به خداباشه_

 خدافظ سامان_

 برو استرسم نداشته باش میام دنبالت خدافظ_

 سلام نوشین چقد خوندی؟؟_فاطمه

 فقط خداکنه امتحانش آسون باشه سلام....خوندم_

 آره واقعا_

 معاون مدرسه:توکلی؟؟؟رحمتی؟؟؟

 بله خانوم؟؟_

 در سالونو بستم بدویید دیگه_

 چشم _

 

 

 بعد امتحان سامان اومد دنبالم

 سلام آبجی کوچولو....امتحان چطور بود؟؟؟_سامان

 لبامو آویزون کردم و گفتم من کوچولوام؟؟؟_
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 امتحان چطور بود؟؟؟خندیدو گفت 

 نفس راحتی کشیدم و گفتم:آخ جوووووون تموم شد دیگه راحت شدم

 روزای تابستون یکی پس از دیگری میگذشت و عمه نیومد...

 نوشین حاضری؟؟؟_مامان

 آره مامان زنگ زدم سامان گف یه ساعت دیگه میام_

 خب حاضر باشی بهتره زودتر میریم_

 که جواب بدم دیدم شماره ی سروش افتاده..... تلفن خونه زنگ خورد رفتم

 مامان؟؟؟_

 جانم؟؟؟_

 بیاین تلفنو جواب بدین شمارشو نمیشناسم_

 اومدم_

 بله بفرمایید؟؟؟_

 سلام سروش جان خوبی؟؟_

 آره خونه ایم چطور؟؟_

 پشت در؟؟_

 باشه_

 گوشی رو قط کرد...

 کی بود مامان؟؟؟

 باز کنبرو سروش دم دره درو براش _

 اینقد خوشحال شدم که کلا آیفونو فراموش کردم تادر حیاط دوییدم

 ســــــــــلام آقاسروش_

 سلام سروش برتو باد_

 خوبی؟؟؟تنها اومدی؟؟_

 ن سیاوش)پسر عمش(باهام اومد گفت منتظرم میمونه_

 خب بگو بیاد تو_

 ن نوشین جون باید زود بریم به عمو هیچی نگفتیم اومدیم_

 سلام زندایی جون خوبی؟؟؟مامانت اینا کجا؟_امانم

 سلام زندایی جون من تنها اومدم_
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 نیم ساعتی تو حیاط بود و همه باهم صحبت کردیم هر چی گفتیم بیا تو نیومد گفت باید برم

 حتی واسه شام نموند و رفت گفت فرداباید برگردم تهران

 سروش رفت اما من هنوز بین احساسم مونده بودم

 ایا این اسمش عشقه؟؟؟چرا سروش تنها اومد؟؟؟؟

 دوباره کلاسا شروع شد....

 دوباره درس.....

 دوباره مشق.....

 یکسال تحصیلیه دیگه.....

 ولی به مراتب سخت تر چون باید برامدرسه نمونه آزمون میدادم

شور و شوق برا سال سوم راهنمایی هم باتمام سختی ها و آسونیاش گذشت نزدیک نوروز که شد 

 درس زیاد شد یه فرصت طلایی بود واسه تست زدن و جمع بندی

 نوشین بسه پاشو حاضرشو بریم دیگه مامان اینامنتظرن_سامان

 عمه قصداومدن نداشتن(۸۸اصلا من نخوام بیام عروسی باید کیو ببینم؟؟؟)نوروز_با کلافگی گفتم

 مجبوری پاشو_

 خوام بیامسامان کلافم کردی برو دیگه نمی_

 الان اگه سوگند بود با کله میومدی_

 لبخند تلحی زدم و گفتم برو بیرون حاضرمیشم میام عشق نبود اما انتظار بود

وقتی رسیدیم درتالاراصلا حوصله نداشتم یهو چشمم به سروش افتاد اصلا فکرشم نمیکردم ببینمش 

 خیلی خوشحال شدم 

 ید سلام نکرد سرشو انداخ پایین و رفت زیر درختاقدم زدازسمت چپ باهمه سلام کرد به من که رس

 نمیدونستم چشه آخر شب وقتی میخواستیم بریم خونمون دیدمش رفتم جلو و بهش سلام کردم

 سلام اقاسروش مامانت اینا کجا؟؟_

 سلام من باعمون اینا اومدن زندایی کوش؟؟؟_

 داخله ....چه خبرا؟؟؟_

 فظسلامتی...من باید برم خدا_

 خدافظ_

 



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – اسیر سرنوشت

w w w . r o m a n s a r a . N E T 

 

2 6  

 

سروش رفت بعد اون شب من  ندیدمش تعطیلات نوروز تموم شد من هنوز وقتایی که دلم میگرفت 

 بهش زنگ میزدم و نمیگفتم منم اونم همیشه میگفت مزاحم نشو 

اصلا جواب نمیداد وقتاییم که جواب میداد میگف مزاحم نشو هیچوقت نتونستم بگم منم نمیدونستم 

 نمیدونستم از احساسمدوسش دارم یا نه 

 سال سومم تموم شد تابستون از راه رسید هیجان داشتم برا دبیرستان تابستون سروشو ندیدم

اول دبیرستان سال خیلی خوبی بود نوروز که شد وقتی عمه نیومد وقتی سروشو ندیدم وقتی 

حسش دلتنگیمو دیدم وقتی بی قراری رو حس کردم وقتی یه حسی رو حس کردم که هیچوقت 

 نکردم فهمیدم دل بستم به کسی که خیلی ازم دوره

بود که دلتنگیو حس کردم دیگه نمیتونستم نبینمش اون روز فهمیدم عاشق ۸۱فروردین۵۱

 شدم.......

روز دوشنبه شیفت ظهر بودم ساعت آخر ادبیات داشتیم با خانوم جامی هوا تاریک شده بود کلاس 

یرسید صدای شعر خوندن خانوم جامی بود همه غرق شعر درسکوت بود تنها صدایی که به گوش م

 بودیم که یهو شوکه شدم واقعا درست شنیده بودم؟؟؟

 خانوم جامی؟؟؟_

 بله دخترم؟_

 میشه لطفا این بیت آخریو یه بار دیگه بخونین و معنیشم بگین؟؟_

 بله_

 بگذارتابگریم چوابر در بهاران   

 

 رانکز سنگ ناله خیزد روز وداع یا 

 

 معنیش:بذارمثل ابر بهاری گریه کنم که در روز جدایی من از تو از گریه ی ماحتی سنگها هم بنالند

 

اون موقع بودکه دلم لرزید چرا سروش همچین شعری رو باید برام مینوشت؟؟اینو آخر اون 

 نوشته بود۸۸نوشتش تو دفتر خاطراتم سال

 

 برم بیرون؟خانوم من میتونم _باصدایی پرهیجان گفتم

 برو دیگه کلاس تمومه همتون برین_

 سریع با بهنوش رفتم کیوسک مدرسه و به سروش زنگ زدم تا جواب سوالمو بگیرم.....
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 بهنوش زنگ بزنم فکر بد نمیکنه راجع به من؟؟؟

 ن نوشین تردیدنکن زنگ بزن دیگه _

 باشه ای گفتم و شماره ی سروش رو گرفتم

 یک بوق

 دوبوق

 قسه بو

 بله؟؟؟_

 سلام آقای توکلی؟_

 خودم هستم بفرمایید_

 نوشینم خوبی؟؟_

 ممنون تو خوبی؟؟؟چه عجب یادی ازما کردی؟_

 راستش یه سوال داشتم ازت_

 بپرس؟_

 یه شعر هست میخواستم ببینم معنیشومیدونی یانه؟_

 بگذارتابگریم چوابر دربهاران کز سنگ ناله خیزد روز وداع یاران

 معنیشو بلد بودم ولی الان تو ذهنم نیس آره _

 آهاباشه خب کاری نداری؟_

 خوشحال شدم زنگ زدی به زندایی ایناسلام برسون_

 باشه ای گفتم و گوشی رو قط کردم

 گیج بودم تاخونه قدم زنون رفتم چرا سروش باید آخر نوشتش بگه ازجداییمون گریه میکنه؟

 خیلی سوال تو ذهنم بود 

 اول گفت میخوام برات خصوصی بنویسم شاید میخواسته بگه دوسم داره چرا سروش

 چرا تابستون و نوروز تنها اومد

 اگه دوسم داره چرا از نوروز پارسال نیومد؟؟؟؟دلش برام تنگ نمیشه؟؟؟

 من دوسش دارم؟؟؟

 اون دوسم داره؟؟؟؟

 ده بودهمون روزابود که قبول کردم عاشق شدم ولی عشق کم کم بهم رسوخ کر

 حس عجیبی بود دلتنگی
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 وقتی دلم براش تنگ میشدمینوشتم یه دفتر داشتم از دلتنگیم و ازعشقم مینوشتم

 وقتی دلتنگیم زیاد بود میرفتم تو حیاطو به ماه نگاه میکردم

 ماه تنها چیزی بود که میتونستیم جفتمون اونو ببینیم تنها رابط

 شتر میشد بی قراریام بیشتر و بیشتر میشدخیلی حس عجیبی بود دلتنگیم هر روز بی

 آخرای سال اول دبیرستان بود و تابستون کم کم از راه رسید 

 بابام میخواست بره مکه

خیلی خوشحال بودم میگفتم حتماعمه میاد سروشو میبینم خیلی دلم براش تنگ شده بود از نوروز 

 سال قبلش در تالار دیگه ندیدمش

 ه اما عمه نیومد سروش نیومد دلتنگی بازم ادامه داشبابام میخواست بره مک

 وقت برگشتن بابام گفتم حتما میان اما بازم نیومدن

اون شبا تنها آرامشم دفترم بود و شعر نوشتن ماه خیلی آرومم میکرد همیشه باماه حرف میزدم و 

 گریه میکردم از دلتنگیام میگفتم از بی قراریام 

 دلم نشست.......از عشقی که ناخواسته به 

 خیلی سخته ندونی عشقت یه طرفس یانه....

 

 سخته ندونی الان کجاس؟

 

 کسی تو قلبشه یانه؟

 

 بهش بگم دوست دارم چی میگه بهم؟

 

خــــــــــــــــــــدا؟؟؟؟؟؟؟دیگه نمیتونم ادامه بدم دیگه نمیتونم ندونم دوسم داره یا نه .....دارم 

 اهمش هق هقاز دلتنگی میمیرم شب

 روزاهمش تو فکر

 خیلی سخته

 

 ماه رمضون از راه رسید شبای قدر آرامش خاصی بهم میدادخدارو حس میکردم

 اون شبا من تاصبح از خدا سروشو میخواستم به خداوندی خداقسم همش میگفتم:
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ره ولی اگه خــــــــــدا اگه آخرش خوبه یه نشونی بهم نشون بده بهم نشون بده اونم دوسم دا

 آخرش جداییه اگه آخرش تنهایی و یه دنیا حسرت هیچوقت از احساسش نمیخوام بدونم

 

 صبح خوابیدم ۱شبای قدر گذشت شب آخر برا سروش نماز خوندم ساعت

 

 

 نوشین؟؟؟؟نوشین؟؟؟؟؟پاشو مامان ما میخوایم بریم_مامان

 

 باصدای خواب آلودی گفتم:کجا مامان؟؟؟

 سوگند فوت کرده میریم اونجامامان بزرگ _

 ازجام بلند شدم و باتعجب گفتم:وای خدا.....تهرانن؟؟؟

 آره تاشب میارنشون مشهد _

 باشه مامان شما برو من حواسم هست_

     

 مامان اینا رفتن من فقط منتظر سروش بودم دوریش داش دیوونم میکرد.....

دلم براش تنگ شده بود رفتم آهنگ گذاشتم و وقتی مامان رفت گفتم حتما سروشو میبینه چقد 

 باهاش گریه کردم....

 

میدونی عزیزی.....فقط تویی تو قلب من....وقتی منو میبینی نمیکنی نگابه من.....من که 

تورومیخوام.....عاشقت منم.....اون که میشه دنیات اون فقط منم.....کل دنیاعشقم .....باتو خلاصه 

میشه.....نمیتونم از تو بگذرم.....شب و روز من تویی فقط....توهمونی هستی که میشه .....دلم دیوونه 

واسش جونمو میدم.....تو همه ی دنیای منی.....تو دلیل فردای منی....تو فقط اشاره کن که قربون تو 

میرم.....نمیتونم از تو بگذرم....شب و روزمن تویی فقط...تو همونی هستی که واسش جونمو 

تو همه ی دنیای منی....و دلیل فردای منی.....تو فقط اشاره کن که قربون تو میرم.....میدونی میدم.....

 عزیزی.....فقط تویی تو قلب من.....وقتی منو میبینی نمیکنی نگا به من....

 حس عجیبی بود عشق....

 هم شیرین بود....هم مبهم....

 خیلی خوشحال بودم که میتونم سروش رو ببینم 

شب برگشتن منم هیجان داشتم ببینم از سروش چیزی میگن یا نه خیلی ۵۱ن اینا ساعتایماما

 استرس داشتم 
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 از طرفی هم نمیتونستم بپرسم خیلی زشت میشد

 مامان با صدای خسته گفت:چقد امروز تشنم شد خدا فردارو آسون کنه خیلی تابستون گرمیه

 

 سلام مامانم....باز که غر غر میکنین_

 خندید و گفت:سلام خوبی رادیو؟؟؟ بابا

 به خوبی شما نمیرسیم جناب_

 

 و باحالت قهر به سمت پله ها رفتم

 واستا قهر نکن سوگند گفت بهت بگم خیلی نامردی که نرفتی پیشش _بابا

 آره منم میخواستم بیام ولی خب اشکال نداره فردا میرم_

 

 شب بخیر گفتم و رفتم اتاقم باز هم سروش....

 

 رفتم پشت پنجره و به ماه نگا کردم از دلتنگیم گفتم از اینکه دوس دارم فردا سروش رو ببینم 

 خیلی وقت میشد که ندیدمش بعد اینکه باماه حرف زدم

 رفتم یه چن خطی نوشتم 

 گونه هام خیس بود

 نفهمیدم کی خوابم برد

 

 سروش رو میبینم .....صبحش رفتیم خونه مادربزرگ سروش خیلی خوشحال بودم که 

 در کمال نابوریم سروش نیومده بود.....

 خیلی حالم گرفته شد.....

 کلا پَکَر شدم ......

 شهریور آبجی کوچولوم به دنیا اومد....9اون روزا گذشت..... 

 اسمشو گذاشتیم نیوشا

 

 روزش بود... 55درست نیوشا

 خیلی دلم گرفته بود.....

 بازم دفترم......

 شعرام......
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 نمیشد..... از دلتنگیم کم نمیشد..... 

 

 رفتم تو حیاط و با ماه حرف زدم زجه زدم اشک ریختم تا دلم سبک شه

 اون شب گفتم از عشقی که نفهمیدم کی برام مهم شد.....سروش دوسم داش؟؟؟

 اون شب من همه ی خاطراتو آوردم تو ذهنم و سبک سنگین کردم

 سروش برام نوشت

 سروش تابستون تنها اومد

 نوروزش تنها اومد

 ولی خب اگه دوسم داش چرا دیگه نیومد؟؟؟؟

 داشتم دیوونه میشدم ....

 

 بالاخره تصمیم خودمو گرفتم......باید بهش میگفتم

 

 باید تکلیفمو روشن میکردم

 بالاخره یا اینور میشد یا اونور .....

 .....دلو زدم به دریا و بهش اس دادم...

 گوشیو برداشتم و براش پیام نوشتم

 

 بگذار تابگریم چو ابر دربهاران"

 

 کزسنگ ناله خیزد روز وداع یاران

 

معنی:بزار مثل ابر بهاری گریه کنم که در روز جدایی من از تو از گریه ی ما حتی سنگها هم 

 تو دفترم برام نوشته بود(88)همون بیتی که سال"بنالند

 ارسال کردم

 

 

تمام تنم میلرزید اولین بار به یه پسر پیام دادم تا آخر شب منتظر بودم جواب بده ولی هیچ جوابی 

 نداد......

 صبح به محض اینکه بیدار شدم گوشیمو چک کردم ولی هیچ خبری نبود......

 اولش نا امید شدم.....
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 بعدش گفتم حالا که شمام افتاده بزار زنگ بزنم.....

 د مامان رفت خونه عمو من تنها بودم.....بو9ساعت

 شماره سروشو گرفتم

 یک بوق

 دوبوق

 سه بوق

 چهار بوق

 پنچ بوق

 شش بوق

 هفت بوق

 و........

 جواب نداد.....

 دوباره زنگ زدم جواب نداد....

 سه باره....

 چهار باره.....

 پنج باره.....

 شش باره.......

 اب نداددفعه زنگ زدم جو22بخدا

 

 خیلی حرصم گرفته بود چرا جواب نمیداد؟؟؟

 

 تازگیا از کیوسکم زنگ میزدم جواب نمیداد....

 

قسم خوردم...گفتم بخدا بار آخریه که زنگ میزنم دیگه زنگ نمیزنم.....آیت الکرسی و خوندم و 

 زنگ زدم

 

 یک بوق....

 دوبوق......

 بله؟؟؟؟_
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 بالاخره جواب داد

 

 شدم گوشی رو قط کردم....شوکه 

 زنگ زد رد دادم.....

 دوباره زنگ زد یه سلام تونستم بگم بعدش قطع کردم.....

 پیام دادم

 

 "سلام تا قبل از شروع سال تحصیلی باید یه چیزیو بهت بگم.....گفتنش خیلی سخته کمکم کن"

 دوباره زنگ زد.....

 س....ل.....ا.....م_من

 هستین که میخواین یه چیز مهمی رو بگین؟؟؟سلام.شما کی _سروش

 حدس بزن_

 

 من نمیتونم حدس بزنم خودت بگو سریع من کارو زندگی دارم_

 من نمیگم حدس بزن_

 سروش با کلافگی گف:ما تاحالا هم دیگرو دیدیم؟؟؟

 آره_

 

 شما اسم منو میدونی؟؟؟_سروش

 

 آره_

 

 خب اسممو بگو_سروش

 

 سروش_

 

 ار دیدیم همو؟چند ب_

 

 خیلی_

 

 خب.... من نشناختم خودت بگو_سروش
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 آهی کشیدم و سکوت کردم_

 یهو سروش گفت:اگه بگم کی هستی گوشی رو قطع نمیکنی؟؟؟

 نه_

 قول بده قطع نکنی_سروش

 باشه قول_

 

تا صدا تشخیص میدم  ....حالا 1222سروش باخوشحالی گفت:نوشین من صدای تورو بین

 ؟؟؟؟الووووو الوووووخودتی

 

 شوکه شدم گوشیو قطع نکردم ولی هیچی نمیتونستم بگم..... 

 

 سروش گوشیو قطع کرد و دوباره زنگ زد......

 نوشین واقعا خودتی؟؟؟؟؟بگو خودتی؟؟؟؟_

 آره سروش خودمم نوشین_

 

 خیلی خوشحال شد هیجانشو از پشت گوشی درک کردم از تن صداش

 

 یکردم اینقد خوشحال شه هیچوقت فکر نم

 

 نوشین من الان کار دارم بعدا بهت زنگ میزنم مراقب خودت باش خدافظ_سروش

 باشه ای گفتم و گوشیو قط کردم_

 

 

 باورم نمیشد...

 یه خوشحالیه خاصی بود....

 خیلی خوشحال بودم.....

 

 نوشین تو چته؟چرا ناهارتو نخوردی؟؟؟_مامان

 از گلوم پایین نمیره نمیتونم بخورم خب_باخوشحالی گفتم

 _بلند و شدم برم اتاقم که صدای بابا بلند شد

 نوشین؟؟؟کجا بابا؟تو که هیچی نخوردی؟
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 باباجون نمیخوام ناهار من میرم بخوابم_

 برو عزیزم فقط من میرم خونه مامان بزرگت تو نمیای؟_مامان

 ن مامان اصلا حوصله ندارم_

 و من رفتم اتاقم مامان باشه ای گفت

 

 رفتم گوشیمو برداشتم...

 دوتا پیام اومده بود....

 جفتشونم سروش بود.

 

 باخوشحالی پیامو باز کردم

 

 "ببخشید که اول جواب ندادم امیدوارم از دستم ناراحت نشده باشی"

 

 

ی وقته من خیل هر وقت میرفتم پارک چشمم که به صفحه ی شطرنج میفتاد یاد تو برام زنده میشد"

 "دوست دارم اما جرات شکستن سکوتو نداشتم چون میترسیدم تورو از دست بدم

 

 اشکام داش رو گونه هام سر میخورد گوشیو به سینم فشردم و گریه کردم....

 عصرکه بیدار شدم کسی خونه نبود گوشیو برداشتم و شماره ی سروشو گرفتم

 واب میدادی میزاشتی یه بوق بخورهسلام چقد زود ج_باصدای پرهیجانی گفتم

 

 خندیدو گفت:بخدا از اون موقع چشمم رو گوشیه که زنگ بزنی 

 خیلی خوشحال شدم که سروش منتظرم بوده

 نوشین تو میدونی من کی عاشقت شدم؟؟؟_سروش

 نه نمیدونم بگو_باتعجب گفتم

 اول تو بگوکی عاشق شدی_

 سروش اذیت نکن بگو دیگه_

 

خیلی وقته عاشقت شدم نوشین وقتی شطرنجو بهم یاد دادی وقتی برگشتم تهران دلم  باشه من_

تنگ شد خیلی بچه بودم نمیتونستم بهت بگم باخودم تصمیم گرفتم وقتی بزرگ شدم بهت بگم و 
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بقران قسم اگه تو نمیگفتی من حتما میگفتم همیشه میترسیدم بهت بگم دوست دارم و تو بگی کس 

 داری....دیگه ای رو دوس 

خیلی حس قشنگی بود به سروش گفتم:اگه از اون موقع که میگی دوسم داری پس چرا نیومدی 

 دیگه؟؟؟تو میدونی دوساله ندیدمت؟؟این چجور دوس داشتنیه؟؟؟

سروش آهی کشید و گفت:بخدا نوشین از همون روزا دوست دارم یادته گفتم برات خصوصی 

 بنویسم؟

 تم ولی ترسیدم.....ترسیدم بگی بچه ای هنوز برو حرف عشق نزناون روز میخواستم بگم عاشق

 تابستونش دلم تنگ شد من با عموم اومدم 

یادته فقط نیم ساعت بودم و رفتم؟من مشهد کاری نداشتم پیش کس دیگه ایم نرفتم تورو دیدم 

 صبحش برگشتم تهران

 

 سروش؟؟؟_

 

 منوشین جون یه دقیقه هیچی نگو بزار حرفامو بگ_
 

 باشه ای گفتم و سراپاگوش شدم براشنیدن صدای عشقم که دوسال عشقشو تو دلم نگه داشته بودم

اگه یادت باشه آخرین بار نوروز منو دیدی درست میگی اون شب من ن سلام کردم و _سروش

 نگات کردم نوشین بخدا برام سخت بود 

 

 سخت بود باشی و ندونم دوسم داری یانه

 

 گرفت نتونستم تو چشات نگا کنم واسه همین رفتم قدم زدمان شب بغضم 

 نوشین اگه نیومدم فک نکن دلتنگت نشدم

 فک نکن کسی تو زندگیم بوده

 به جون تو که میپرستمت قسم فقط نمیومدم چون سخت بود ندونم دوسم داری یانه

 

 همیشه فکر میکردم عشقم یه طرفس

 

 ک کردمچه روزایی که اینجا نشستم و بهت ف

 

 نوشین خیلی خوشحالم 
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 حالا که فهمیدم عشقمون دو طرفس دیگه نمیزارم غم به دلت بشینه

 

 نوشینم؟؟؟داری گریه میکنی؟؟؟

 

 

 اشکامو با پشت دستم پاک کردم و گفتم:

 سروش؟؟؟

 جانم؟_

 باورم نمیشه بخدا_

دلم برات تنگ میشد به ماه نگاه  منم باورم نمیشه همیشه فک میکردم عشقم یه طرفس .....وقتی_

 میکردم

 

 )شوکه شدم یعنی منو سروش اینقد همدل بودیم؟؟؟(

 

 همیشه باماه حرف میزدم

چون تنها رابط میتونس باشه همیشه میگفتم شاید توهم ماهو نگاه کنی و باهم نظاره گر ماه عاشقی 

 باشیم

کردم حتی با این که پسرم شماره های نوشین من خیلی دلتنگی کشیدم هیشکیو وارد زندگیم  ن

 ناشناسو جواب نمیدادم نمیخواستم به عشقی که نسبت به تو تو قلبم داشتم خیانت کنم...

 سروش؟_

 جانم؟_

 منم ماهو نگاه میکردم هر شب باهاش حرف میزدم_

 سروش با خوشحالی خاصی گفت:خــــــــــدا واقعا شکرت نوشین من واقعا دوست دارم

 قیقه گوشیو قطع میکنم برم یه چیزی بیارمیه د

 باشه ای گفتم و گوشیو قط کردم......

 

 

 داشتم فک میکردم....

 یه آدم چقد میتونه خوشبخت باشه؟؟؟

 



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – اسیر سرنوشت

w w w . r o m a n s a r a . N E T 

 

3 8  

 

 من واقعا خوشبخت بودم 

 عشقی که تو دلم بود دوطرفه بود

 غرق افکار خودم بودم و بزرگی خدا که گوشیم زنگ خورد...

 جانم؟_

 

 ببخشید منتظر موندی رفتم دفترمو بیارم_

 باتعجب گفتم:دفتر واسه چی؟؟؟

 

 خب شاید باورت نشه ولی من دلم که تنگ میشد برات شعر مینوشتم_

 خیلی خوشحال بودم دقیقا کاری که من میکردم شعر نوشتن و ماه

 

 سروش؟_

 جانم؟_

 اگه بگم منم مینوشتم برات باور میکنی؟؟؟_

 ـــــــــــــــانوشین؟؟؟؟واقعـــــ_

 آره واقعا...._

 نوشینم شعرمو برات میخونم ولی قول بده گریه نکنیا..._

 باشه ای گفتم و سروش شروع کرد به خوندن دل نوشتش

 درست یادم نیس چی بود ولی همش از دلتنگی و دوست داشتن بود 

 سروش میخوند و من اشک میریختم 

 بخاطر عشق شیرینمون

 اقعا خوشبخت بودیمماو

 سروش من....کسی که حتی فک نمیکردم بهم فک کنه اینقد دوسم داشته...

 

 سروش داشت میخوند و گریه میکرد 

 خوند و جفتمون گریه کردیم

 خوند و گریه کردیم

 اینقد خوند که دیگه نتونس ادامه بده فقط صدای گریه هامون به گوشمون میرسید

 

 نوشینم؟_
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 جونم؟_

دیگه گریه نکن....هیچوقت گریه نکن....بخدا بخاطر تو دنیارو به آتیش میکشونم نمیخوام غصه تو _

 ببینم همه چیو برات جبران میکنم دوسال دلتنگی و عشقو 

 دوسال تنهایی رو

 فقط دیگه گریه نکن

 

 

 باشه ای گفتم و دفترم و برداشتم

 میخواستم بخونم از دلتنگیام از تنهاییام

 روش؟؟س_

 جونم؟_

 منم برات بخونم؟؟_

 آره عزیزم سراپا گوشم بخون_

 

 شاید عشق همین باشد

 

 اندکی نگاه

 

 لحظه ای تبسم

 

 اما در عوض سالها انتظار....

 خوندم و سروش گریه میکرد 

 این متنم که تموم شد یه متن دیگه رو خوندم برا وقتی که سروش رفت

 

 وقتی تو رفتی_

 

 ی تو رفتی من باهم قلب سرشار از عشق و دستان کوچک سلامتی تو رو از خدا خواستم وقت

 وقتی تو رفتی

 همان کبوتر که بر بام خانه لحظه ی خداحافظی ما را نظاره میکرد

 

 صدای گریه ی سروش بلندتر شد
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 سروش گریه نکن دیگه نمیخونم توروخدا گریه نکن_بهش گفتم

 

 ا باورم نمیشه تورو دارمباشه نوشینم...بخد_

 گفتم:دیگه باید باورت بشه

 راستی نوشین نگفتی تو کی عاشق شدی؟_

نمیدونم سروش فقط میدونم از تو دیر تر عاشق شدم وقتی بهت شطرنج یاد دادم اصلا عشقی _

وجود نداش یهو برام مهم شدی وقتی نیومدی دلتنگی برام سخت بود....وقتی انتظار میکشیدم 

 عاشق شدم فهمیدم

 

 دیگه دیدم نیومدی منم تصمیم گرفتم بهت بگم

 اون روز خیلی صحبت کردیم ازدلتنگیامون گفتیم

 از عشق تو قلبمون

 شب برا شام رفتم 

 بازم هیچی نتونستم بخورم 

 رفتم به سروش پیام دادم  و آهنگ گوش کردم

 من دلم برا سروشم تنگ شده بود

 دوریش برام سخت بود

 

چشای من....پره خواهشه.... نگاه تو....یه نوازشه...برای این دل دیوونه....دلم برات  "

...پرمیکشه....صدات واسم آرامشه...نگات مثه نم بارونه.....دوست دارم.....دلم میگیره...بی تو....بی 

هرجا نه....خبر....هر لحظه قلب من....میشکنه...بی تو بیصدا.....عشقت تو خون منه....قلب تو قلب م

تو هر نفس....دل واسه تو میزنه.....کی غیر تو...عزیزم...همه حرفامو میدونه؟....اشکامو کی 

میفهمه....غم چشمامو میخونه....عشقت کارخدابود....که تورو به دلم داده....دنیامنو فهمیده.....مهرت 

ه قلب من...میشکنه بی تو بی به دلم افتاده .....دوست دارم....دلم میگیره بی تو بیخبر....هر لحظ

صدا....عشقت تو خون منه ....قلب تو قلب منه....هرجاتو...هر نفس...دل واسه تومیزنه.....دوست 

دارم...دلم....میگیره بی تو بیخبر...هر لحظه قلب من..میشکنه بی تو بیصدا...عشقت تو خونمه....قلب 

 "تو قلب منه...هر جا تو هر نفس.....

 صبح بیدار بودیم1روش تا اون شب منو س
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 صحبت کردیم از برنامه هامون 

 از تصمیمامون

 

 از آرزو ها مون

 

 ومشکلاتمون

 

 قول دادیم هیچوقت همدیگرو تنها نذاریم

 اون شب گفت:دوسال دیگه که بزرگ.تر شدیم و درست تموم شد به خونواده هامون میگیم

 

 ماه عسلمونم میریم ترکیه

 سروش؟؟؟_

 جانم؟_

 ماه عسلمونو بریم مکه_

 مکه هم میریم ولی تا دوسال دیگه که نوبتمون نمیرسه بعد ماه عسلمون میریم_

 باشه آقایی_

 نوشینم؟_

 جونم؟_

 آرزوت چیه؟؟_

 اووووم آرزوم؟_

 آرزوم اینکه حلقه ی در خونه ی خدارو بگیریم و بخوایم هیچوقت ما رو از هم جدا نکنه

 خانوممقربونت برم _

 سروش آرزوی تو چیه؟؟؟_

 آرزوی من اینکه بتونم خوشبختت کنم _

 اینکه هیچوقت ازبامن بودن پشیمون نشی و هیچوقت ازهم جدا نشیم

 هر دومون سکوت کردیم 

 فکر کردیم

 به خوشبختیمون

 به عشقمون و رویاهامون
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 آقایی؟؟_

 جانم؟_

 چند تادوسم داری؟؟_

 دوست دارم نوشینمقد ستاره های آسمون _

 چون آسمون اونجا دودیه و ستاره نداره اونقد دوسم داری؟؟؟_

 یعنی هیچی دوسم نداری؟؟؟

 هر دومون خندیدیم و گفت باشه حالا تو چقد دوسم داری؟؟؟

 اوممممم بهوتعداد قدم هایی که تا الان راه رفتم_

 سکوت کرد 

 منم گفتم:امضا فلج اطفال

 امردی هاخندید و گفت خیلی ن

 خندیدم و بهش گفتم:این به اون در

 یه هفته مونده بود تا اول مهر 

رشتمم تجربی زده بودم از اون شب که به عشقمون اعتراف کردیم دوروز میگذشت مادر جونم و 

 داییام رفته بودن تبریز مسافرت

 تو تبریز تصادف کردن و رفتن تهران

 

 سروش زنگ زد بهم:سلام نوشینم خوبی؟

 سلام قربونت....تو خوبی؟؟؟_

 ممنون ...میگم مادر جونت با زنداییات دارن میان مشهد ترمینالن برم بهشون سر بزنم؟؟؟_

 ن عزیزم ممنون زنگ زدیم همشون حالشون خوبه_

 نگران نباشیا_

 باشه _

 فردا شبش مادر جون و زنداییام رسیدن مشهد

 از صمیمی ترین دوستامه رفتیم خونشون سحر آبجیه زن داییم یکی 

 اون شب به سحر گفتم

 اصلا باورش نمیشد

 نوشین باورم نمیشه سروشم تورو دوس داره_
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 وقتی خودمون باورمون نمیشه از تو انتظاری نیست_

 از دلتنگیام میگفتم و تصمیمایی که با سروش گرفته بودیم

 گوشیم زنگ خورد

 سروش بود

 سحر؟خودشه .....سروشه

 

 نوشین چقد برات خوشحالم ایشالا همیشه اینقد شاد باشی و خوشبخت وای

 بوسیدمش و گوشیو جواب دادم

 سلام عزیزم_

 سلام خانومم....خوبی؟_

 قربونت...تو خوبی؟_

 فدات...میخواستم بگم دایی هات اینجان_

 چه جالب منم الان پیش خانومشونم_

 ا وای نوشین این داییت دارا بد نگا میکنه ه_

 دایی منه دیگه_

 خندید و گفت:زشته زیاد صحبت کنم پیام میدم بهت 

 باشه عزیزم.مراقب خودت باش_

 قربونت تو هم مراقب خودت باش فعلا_

 سحر:نوشین؟

 جانم؟_

 دلت تنگ نمیشه؟؟؟_

بغلش کردم و گفتم:خیلی دلم براش تنگ میشه ولی خب چاره ای نیس قول داده برا چهلم مادر _

 روز دیگه بیاد 22ش بیاد فک کنم بزرگ

 سروش میگه غصه بخوری من نمیتونم تحمل کنم پامیشم کلا میام مشهد

 خب اینجوری که عالیه_

 کجاش عالیه سحر جان سروش هنوز بچس نمیخوام بخاطر من راه زندگیش عوض شه_

 خب دلت چی؟؟؟_

 نگاه میکنیم لبخند تلخی زدم و گفتم:وقتی دلم تنگ میشه  جفتمون به ماه 
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 آرامش خاصیه

 آروم میشم 

 سروشم آروم میشه 

 

 سلام بر خواهران غریب اجازه هست؟؟

 سامان تو همش باید پارازیت باشی؟_

 کار دیگه ای سراغ داری بگو_

 خندیدم و سامان گفت:اومدم بگم میخوایم بریم بیرون

 ثوابم به شما ها نیومده 

 نمدیگه من باشم بخوام کارخیر ک

 باخنده پاشدیم و همراه سامان رفتیم ....همه بیرون منتظر بودن 

 تو نمایشگاه منو سحر ازبقیه جداشدیم وصحبت کردیم

داشتیم قدم میزدیم که دو تاپسر اذیت میکردن گوشیمو از تو کیفم برداشتم و به سروش زنگ 

 زدم.......

 سلام سروش خوبی؟_

 جانم عزیزم؟چیزی شده؟_

 میخواستم صداتو بشنوم دلم برات تنگ شده بودنه فقط _

 دقیقه پیش باهم صحبت کردیم بگو چیشده؟52نوشین ما_

 اووووووم خب راستش منو سحر اومدیم بیرون دوتاپسر مزاحم میشن همش_

 صداش رفت بالا و داد زد:نوشیــــــــــــــن؟؟؟

 جانم؟_

 تنها نباشین زود برین پیش کسی_

 بفرما بستنیباشه میرم...._

 واقعا که نوشین من دارم حرص میخورم تو میگی بستنی؟؟_

اتفاقی نمیفته عزیزم گفتم با یکی صحبت کنم اونا میدونن من صاحاب دارم...خب دیگه حالاکاری _

 نداری؟؟؟

 قول بده مراقب خودت باشی؟_

 چشم آقایی....قوووووول_
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 قربونت برم_

 ظخدانکنه...مراقب خودت باش خداف_

 مراقب خودت باش خدافظ_

وقتی گوشیو قطع کردم با سحر رفتیم پیش بزرگترا و سحر همش مسخرم میکرد که چقد سروش 

 غیرتیه و میگفت از الان آقابالاسر داری...

 وقتی رفتیم خونه سروش زنگ زد

 سلام نوشین.خوبی؟_

 ممنون.توخوبی؟_

 آره رفتی خونه؟_

 الان خونم_

 یلی حرص خوردمخیالم راحت شد خ_

 )من عاشق حرص خوردنای سروش بودم(

 مراقب خودم هستم دیگه_

 خندید و گفت آره ولی خب نگرانم...غیرت دارم دیگه_

 بله بله_

 جفتمون خندیدیم

 نوشین بدو دیر شد دارن شامو میکشن_سحر

 اومدم...._

 سروش جان ببخشید من باید برم

 مراقب خودت باش_

 قربونت خدافظ_

 خدافظ_

 اون شب بعد شام رفتیم خونه 

 روز بعدش عصر میخواستم برم نمایشگاه خرید واسه مدرسه

 زنگ زدم به سروش تا ازش اجازه بگیرم 

 گفتم همون نمایشگا دیشبه ها گفت مراقب باش اشکال نداره

 رفتم خرید کردم

 یکیشون رو ورق کادو ها شمارشو نوشت یکیم واسه سفارش تابلو
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 ی رفتم خونه با سونیا کلی خندیدیموقت

 اون روزا عشق ماداشت بیشتر و بیشتر میشد

 وقتی با مادرجون رفتم سیسمونی بگیریم واسه خاله فرانک سروش زنگ زد

 صداش آروم بود

 بیحال بود

 دیگه از اون شور و شوق خبری نبود

 بهش گفتم:سروش؟

 جان؟_

 چیزی شده به من بگو_

 ی نیس تو الکی حساس شدینوشین بخداچیز_

 آخه صدات یجوریه...فک میکنم ازم خسته شدی...._

 اصلا اینطور که میگی نیست عموم اینجا نشسته نمیتونم عزیزم درک کن_

باشه ای گفتم و مادر جون صدام کرد باسروش خدافظی کردم و گفتم:مادرجون من حالم خوب _

 نیس میرم خونه

 چیزی شده؟_

 د میکنه استراحت کنم خوب میشمنه فقط سرم در_

 برو مراقب خودت باش_

 چشم خدافظ_

 رفتم خونه و وضو گرفتم نماز ظهرمو خوندم

 یه گوشه نشستم و اشک ریختم

 نمیدونستم چم شده

 دلم گرفته بود

 شاید چون هیچوقت چنین خطای کوچیکی هم ازش ندیده بودم توقعم بالا بود

 یاهی میرفت رفتم از تو کیفم گوشیمو برداشتمسرم درد گرفته بود و چشام س

 دفعه زنگ زده بود و  چندتا پیام داده بود3سروش

 دلم براش سوخت که جوابشو ندادم ولی از دستش ناراحت بودم

 

 پیامارو خوندم...نوشته بود:
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 نوشین چرا گوشیتو جواب نمیدی؟؟

 

 نمیخوای جواب بدی؟؟؟جون آقایی؟؟؟

 

د یهو ولی خب نمیخوام ازم ناراحت باشی من گوشیمو خاموش میکنم میرم فک من نمیدونم چیش

 کنم ببینم کجا اشتباه کردم

 

" 
 

 بهش زنگ زدم خاموش بود

 عصر خاموش بود4تا

 پیام داد:4ساعت

 خیلی فک کردم واقعا کاری نکردم ناراحت شی اما بازم ازت معذرت میخوام

 میکرد اما ازم معذرت خواهی میکردسروش خیلی خوب بود هیچوقت کاری ن

 اون روز برا اولین بار من فرق بین عشق و دوس داشتن رو از سروش شنیدم

 

 سروش:به نظر من دوس داشتن از عشق بالاتره آخه

 عشق مال یه ماهه...سه ماهه نهایتش یک ساله

 

 ولی دوست داشتن تا آخرعمره

 

 انه دوست دارمنوشین من عاشقت نیستم از ته قلبم صمیم

 

 تا آخرش....

 

 روز ها گذشت و عشق بین ما بیشتر میشد

 طوریکه حتی یه روز بهم زنگ نمیزدیم روزمون شب نمیشد....

 آخرین شب شهریور عروسی بودم

 اون شب باید با سروش خدافظی میکردم 

 تصمیم گرفتیم وقتی مهر میشه درس بخونیم آخه سروش کنکور داشت....

 ن؟نوشی_
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 جانم؟_

 من امشب اومدم پارک که همه حرفاتو راحت بگی_

 لبخند تلخی زدم و هیچی نگفتم_

 میدونم سخته ولی باید درسمونو بخونیم....مهم دلامونه که همیشه باهمه_

 حق باتویه سروش...ولی امشبو از خدافظی حرف نزن از چیزایی که دوست داری بگو_

 تهآره خیلی فکر خوبیه بغضم گرف_

 سروشی چه رنگیو دوس داری؟_

 سفید و مشکی_

 همون رنگ شطرنج؟؟؟_

 آهی کشید و گفت:چقد دلم برا شطرنج بازی کردنمون تنگ شده_

 آره خیلی خوب بود_

 بالاخره دیدی ازت بردم؟_

 اون یه بار شانسی بودش _

 خیلی بدی ها_

 همینی که هست....میخوای بخوا نمیخوای نخوا_

 جاس مجبورم بخوامبدیش این_

 جفتمون باهم خندیدیم

 از غذای مورد علاقه و خیلی چیزا صحبت کردیم

 بعد شام سروش زنگ زد که خدافظی کنه اون لحظه خیلی سخت بود

 سلام نوشینم شام خوردی_

 آره _

 میگما زنگ زدم حرفامو بهت بگم....نوشین؟_

 جانم؟_

 قول میدی فراموشم نکنی_

بار حد اقلش باهم صحبت میکردیم......نمیخواستم اون 3منو سروش باید در روز  بغضم گرفت آخه

 لحظه واسه سروش سخت باشه....

 گفتم آره آقایی قول میدم

 نوشین تو میدونی من یه تار موی تورو بادنیا عوض نمیکنم؟_
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 آره میدونم منم یه تارموتو بادنیا عوض نمیکنم_

 نوشینم؟_

 درساتو بخون....

 یاد به من فک  نکن.....ز

 هر وقت دلت تنگ شد به ماه نگاه کن....منم به ماه نگاه میکنم

 فراموشم نکن اینم یادت باشخ بخدا یه تار موتو با دنیا عوض نمیکنم

سخت بود....دوری منو سروش خیلی سخت بود....فاصله سخت بود......بغضی که کنج گلوم لونه 

 سروش قول داد در اولین فرصت بیاد مشهد....کرده بود سخت بود....اون شب 

 یه هفته میشد باسروش صحبت نکرده بودم

 دلم خیلی تنگ شده بود

 اون شب همه رفتن خونه عمو من موندم و مبینا

 مبینارو فرستادم پای سیستم و خودم زنگ زدم سروش

 شماره براش جدید بود جواب نمیداد

 بعد کلی زنگ زدن جواب داد 

 فهمید منم کلی خوشحال شدوقتی 

 اون روزا من حس درس خوندن نداشتم

 دلم تنگ میشد

 یه شب که داشتیم شام میخوردیم تلفن خونه زنگ خورد.....

 بابا گوشیو جواب داد

 بفرمایید؟_

 سلام خوبین شما؟ممنون ماهم خوبیم_

 واسه فردا ظهر؟؟_

 باشه خیلی ممنون سلام برسونین_

 چشم بزرگیتون_

 همه ی چشما سمت بابا بود اما من از فردا ظهرش فهمیدم کی بودش

 آخه چهلم مادر بزرگ سروش بود 

 برا چهلم زنگ زدن_بابا

 خیالم راحت شد بالاخره سروشم اومد
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 دیگه نتونستم شام بخورم ببخشیدی گفتم و رفتم اتاقم

 دیده بودمپشت پنجره نشستم و ماه رو نگا میکردم خیلی وقت بود سروش رو ن

 جلو تالار بودش89آخرین بار همون نوروز 

 چقد دلم.براش تنگ شده بود.....

 روز بعدش که رفتم مدرسه خیلی خوشحال بودم

 وارد کلاس که شدم داد زدم بالاخره اومد

 همه بچه ها خوشحال شدن هر کی یه چیزی میگفت

 سعیده و بهنوش و نسیم از بهترین دوستای من بودن 

 کردن و خیلی خوشحال بودن بغلم

 دوست جدید آشنا شدم2اون روز من با

 شیلا و کوثر.....

 اومدن کنارم نشستن و بهم گفتن خیلی برات خوشحالیم

 اون روز عصر منو خالم رفتیم بیرون 

 منم داستان سروش رو بهش گفتم

 گوشیشو داد بهم و گفت بگیر زنگ بزن ببین کجاست

 بودچقد دلم هواشو کرده 

 وقتی بهش زنگ زدم بازم چون شماره واسش جدید بود جواب نداد

 بهش پیام دادم

 دوباره زنگ زدم کلی خوشحال شد

 سلام نوشین کجایی تو؟؟؟_

 سلام....ببخشید نمیشد بهت زنگ بزنم_

سر کوچه داشتم به ماه نگاه میکردم خیلی دلم برات 52چقد دلم برات تنگ شده دیشب تا ساعت_

 ده بودتنگ ش

 منم خیلی دلم تنگ شده_

 نوشین؟_

 ؟جانم_

 من الان مشهدم...فردا چه ساعتی بیام ببینمت؟؟؟_

 خیلی خوشحال شدم بهش گفتم فرداظهر کلاس دارم قبل کلاس نیم ساعت زود تر میام بیرون
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 کافی شاپ چی؟_

 نمیشه حالا نریم؟_

 باشه هر چی تو بگی_

 سروش؟_

 جانم؟_

 بیای؟؟ میشه تنها_

 خندید و هیچی نگفت

 نوشین؟_

 جانم؟_

 فریبا دختر عممو میشناسی؟_

 نه والا نمیشناسم چطور مگه؟؟؟_

 دیشب بهم پیام داد گفت دوسم داره منم جواب ندادم_

 

 هیچی نگفتم چون حرفی نداشتم قلبم درد گرفت و سکوت کردم

 نوشین؟_

 جانم؟اسمارو که میشناسی؟_

 آره میشناسمش_

 ظهر میگه این غذا واسه آقا سروش سفارشی چقدم عشوه میومد_

 تلخ خندیدم

 و سروش گفت:دلم میخواست همون موقع بهش بگم من صاحاب دارم 

 باید بهش یه چیزی بگما_

 نه نوشین نگیا_

 وا...چرا آخه؟_

 داوود عاشقش شده....الیاسم عاشقش شده.....محمد داییم عاشقش شده_

تلخ به سروش اعتماد داشتم بهش مطمین بهش ولی خب برام سخت بود کسی دوسش  خندیدم اما

 داشته باشه.....

اون روز خیلی روز خاصی بود بعدچند ماه  میخواستم سروشو  ببینم با این تفاوت که حالا عاشق هم 

 بودیم....
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ر لحظه یزد و هاولش عقربه ی ساعت کند میرفت کلافه شده بودم استرس داشتم قلبم داشت تند م

 بی تاب تر میشدم که زودتر سروشو ببینم

 که گذشت عقربه ی ساعتم سرعتش زیاد شد52ساعت از

 استرسم بیشتر و بیشتر شد

سریع حاضر شدم سعی کردم بهترین لباسم بپوشم و به خودم برسم  و از عطری که خیلی دوسش 

 دارم زدم و رفتم بیرون 

 باشه قرار بود سروش سر کوچه منتظرم

 

 وقتی پامو از خونه گذاشتم بیرون...استرس شدیدی چنگ انداخت به وجودم...

 قدمامو تند کردم و رسیدم سر کوچه..

سروش دقیقا از کوچه رو برویی اومد اونم خیلی استرس داشت آخه ماشینو وسط خیابون نگه داشت 

 و پیاده شد درشم نبست

تنگش بودم که هر چی نگاهش می کردم سیر نمی شدم با دیدنش قلبم تو سینه ریخت آنقدر دل 

 دلم میخواست کل دنیا متوقف شه من فقط بشینم نگاش کنم......

 وقتی استرس دارم خیلی تندراه میرم

 

 سروش پشت سرم اومد و گفت:آهای مشتی کجا داری میدویی؟؟؟

 سلام آقا سروش_

 سلام چه خبره دنبالت کردن؟_

 تم آره دیگه نمیبینی؟بهش اشاره کردم و گف

 تا مدرسه باهم رفتیم......

لحظات خیلی خیلی خوبی بود اصلا دوس نداشتم ازش جدا شم دلم میخواست ثانیه ها متوقف بشن و 

خیابون تا ته ادامه می داشتم دلم میخواست هر چی میرم نرسم چون با سروش داشتم این راهو 

 میرفتم

 سروش؟_

 جانم خانومی؟_

 وردی؟عکستو آ_

 بهم داد4×3دستشو تو جیبش کرد و یه عکس
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 بفرما خانومی

 خیلی ممنون ولی دلم برات تنگ میشه_

 منم دلم خیلی تنگ میشه_

 خب عزیزم خدافظ_

 کاش بیشتر میموندی نوشین_

 کلاس دارم ببخشید عشقم_

 مراقب خودت باش_

 باشه عزیزم توم مراقب خودت باش _

 خدافظ

 

 

 ه واستادم تا سروش رفت....در مدرس 

 هنو نرفته بود دلم براش تنگ شده بود 

 با شوق خاصی وارد کلاس شدم

 اصلا یه انرژی خاصی با دیدن سروش به دست آورده بودم

 دوستام بغلم کردن و گفتن دیدیش؟؟؟

 وای بچه هااصلا دوست نداشتم بره_

 میاد میبینیشاشکال نداره نوشین عصرم که کلاس تموم میشه _سعیده

 بهنوش؟_

 جانم آبجی؟_

 عصر تو هم میای؟_

 باشه میام فقط تا مسیر همیشگی_

 بوسیدمش و عکسشو به همشون نشون دادم

 از اول ساعت تا آخر لحظه شماری میکردم زود تر تموم شه

 

 

 بابهنوش رفتیم خونه سروش گفت بتونه میاد1ساعت

 

 نوشین مطمینی میادش؟_

 شد میام....اگه کاری واسش پیش بیاد نمیاد دیگهگفت اگه _



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – اسیر سرنوشت

w w w . r o m a n s a r a . N E T 

 

5 4  

 

 چقد بد دوس داشتم ببینمش_

 خندیدم و گفتم:حالا بیا برین عکسشو که دیدی عین همونه

 

 رسیدیم سر کوچه و سروش نبود

 

 خب نوشین جون خدافظ

 ممنون آبجی جونم مراقب خودت باش_

 و با داییم رفتیم خونه خالم رفتم خونه وفرم مدرسه رو با لباس بیرون عوض کردم

 

 تولد مرصاد بود)پسر خالم(

 

 

 اون شب من همش عکس سروشو نگاه میکردم 

 

 

 و ماه.....

 چه آرامشی بود خــــــــــــــــــــدا؟

 

 خیلی قشنگه آرامشت با یه نفره 

 

 

 همون یه نفر میشه زندگیت 

 

 

 میشه همه چیزت

 

 

 .میشه زندگیت....

 وقتی رسیدیم خونه خیلی خسته بودم 

 شب بخیری گفتم و رفتم اتاقم 

 

 داشتم فک.میکردم چیشد که سروش نیومد؟؟؟

 خیلی دلم براش تنگ شده بود
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 با فکر سروش خوابیدم

 

صبح زود بیدار شدم برم مدرسه وقتی داشتم از پله ها میرفتم پایین دیدم رو دیوار یه چیزی تغییر 

 .کرده...
 

 خیلی اون تغیر به چشمم اومد

 

 پله هایی که پایین رفته بودم و برگشتم بالا

 

 با دقت نگا کردم

 

 با اسپری رنگ آبی نوشته بود:

 

S:N......Love 

 

 

 

 

Mylove..... 

 

 

 

 اینارو خیلی بزرگ رو دیوار نوشته بودم اولین فردی که اومد تو ذهنم

 

 سروش بود......

 

 

 اون چند روز همش تو حیاط به ماه نگاه میکردم و دست خطش روی دیوار

 

 

 هنوز برام سوال بود که چرا اینارو نوشته

 اونم با رنگی که من عاشقشم

 طبق قرارمون فقط پنجشنبه جمعه ها باهم تماس داشتیم که به درسامون برسیم......

 آخر هفته شد و من با مامان رفتم حرم.....

 عصر به سروش زنگ میزدم و خاموش بود..... 4زا
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 دلتنگیم خیلی زیاد بود.....

 من سروشمو میخواستم....

 وقتی برگشتیم خونه سر درد شدیدی داشتم

 

 قرص خوردمو خوابیدم

 

 که بیدار شدم.....8ساعت 

 گوشیمو چک کردم سروش پیام داده بود

 

 بهش زنگ زدم

 سلام بی وفا_

 شین خودم....من بی وفام؟سلام برنو_

 آره خب همش خاموشی نگران شدم_

 ببخشید عشقم جایی بودم کار پیش اومد_

 ؟اگه نبخشم چی_

 خانومم آقایی تو نمیبخشی؟_

 چلا چلا بخشیدم همتو میبخشم به مردم خدافظ_

 خندید و گفت:ن دیگه اونجوری منو نبخش....نوشینم؟

 جانم؟_

 شده دلم خیلی برات تنگ _

 خندیدم و گفتم:یه شنبه منو دیدی چقد زود دلت تنگ شد؟

 نوشین اون دیدن بود خدایی؟؟؟با خودم گفتم یا ابولفضل این چرا داره فرار میکنه_

 من وقتی استرس دارم کنترلم دست خودم نیس سرعتم میره بالا_

 خندید و گفت:دسته گل رو برداشتی؟

 رو میگی؟ رفتم تو فکر و گفتم:کدوم دسته گل

با تعجب گفت:روزیکه دیدمت قرار شد سر برگشتنی بیام ببینمت نشد مجبور شدم برم خونه عموم 

 برات گل گرفتم اومدم خونتون نبودین52ساعت

 آره تولد مرصاد بود_

 دسته گل رو گذاشتم پشت در که برداری_
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 خندیدم و گفتم:خب هر کی بوده خوشش اومده برده

 اونو واسه تو گذاشته بودمچقد بی فرهنگ من _

 خندیدم و گفتم:فدای یه تار موت 

 نوشین دیدم نبودی رو دیوار خونتون اسمامون رو نوشتم که بدونی من اومدم و شما نبودین_

 خیلی خوش خطی ها....._

 واسه خانومم بوده رنگشم همون رنگی که تودوست داشتی_

 ممنونم عزیزم_

 قربونت...._

 سروش؟_

 ؟جانم_

 تو کی رفتی تهران؟؟؟با کی رفتی؟؟؟

روز چهلم بابام ایناشب برگشتن تهران ولی خب من به تو قول  دادم تا نبینمت نرم....به علی گفتم _

نره موندم یه روز با بدبختی بابام گفت تو مشهد آخه چیکار داری؟خدایی حق داشت ولی بخاطر تو 

 م کل کوچتونو قدم زدم بعد برگشتم تهران.....موندم....قبل اینکه برم تهران صبح زود اومد

 اون روزا خیلی قشنگ بود

 دلتنگیمون خاص بود

 انتظارمون خاص بود

 عشقمون خاص بود

 

 نوشین؟_سروش

 جانم؟_

 بخوابیم دیگه دیر وقته_

 آره خیلی خوابم میاد شبت بخیر _

 شب بخیر عزیزم_

 

 

 چشامو بستم و خوابیدم

 دارشدم قلبم یه حالت خاصی بود نفس عمیقی کشیدم و گفتم سروش زنگ زدهنصف شب یهو بی

 



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – اسیر سرنوشت

w w w . r o m a n s a r a . N E T 

 

5 8  

 

 گوشیمو برداشتم دیدم درحال تماسه بخدا نه صدا داشت گوشیم نه حتی ویبره

 گوشیو جواب دادم

 سلام برعشق خودم_

 سلام بیداری؟_

 نه الان بیدار شدم_

 اینقد همدل؟_

 خندیدم و گفتم:عشقه دیگه

 لی عشق ما تکه آره ....و_

 اون که صد البته عزیزم_

 

 

 روزها وشبامون به خوشی و باعشق گذشت 

 

 عشق بینمون هر روز بیشتر و بیشتر میشد

 تنها آرامشم وقتایی بود که به ماه نگاه میکردم و عکس سروش رو میزاشتم رو قلبم

 

 همیشه از خدا میخواستم سروشو و عشق بینمونو برام نگه داره

 

 سروش خیلی خوب بود

 عشقمونو دوس داشتم

 یه عشق پاک و آسمونی بینمون بود

 آرامشی که داشتم برام تکرار نشدنی بود

 بجاش غیرتی میشد و دعوام میکرد بجاش خیلی مهربون بود....

 خیلی وقتا اشتباه کردم اما انداختم گردن سروش 

 سروشم چون دوسم داشت بخشید

 

 شدم پرجرات شدم آخه سروش خیلی دوسم داشت خیلی وقتا مغرور

 من نقش خودمو یادم رفت چون سروش به جای منم زندگی میکرد

 میگفت این راهو برو اون راهو نرو

 یه عادت و وابستگی
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 عشقی که بینمون بود باعثش بود

 سروش؟_

 جانم؟_

 اگه از هم جداشیم از من برات چی میمونه_

 ن این چه حرفی بود زدی؟؟؟؟عصبی و شد و گفت:نوشی

 یه خدایی نکرده ای 

 زبونم لالی

 سروش؟_

 بله؟_

 بله!!!!!!_

 خب از جدایی حرف میزنی میدونی بدون هم نمیتونیم_

 خب ببخشید ولی سواله بگو دیگه اگه زبونم لال جداشدیم ازمن چی میمونه واست؟_

 نمیخوام جواب بدم_

 لوس_

 من یا تو؟_

 ر یه سوال ناراحت میشیتو که بخاط_

 ببین نوشین من دوست دارم _

 بدون تو نمیتونم زندگی کنم 

 بعضی وقتا که بهت پیام میدم دقیقا حال خودمه ها 

 "یادته قبل اینکه میخواستم بیام بهت پیام دادم

 به چشم خسته ی من آسمون سنگ شده

 

 "لعنت به این جدایی دلم برات تنگ شده

 

 نگ شده بود واقعا دلم ت

 دلم از سرنوشتم گرفته بود

 دوس دارم ببینمت

 بخدا تو اجازه بدی من درسمو بیخیال میشم میام مشهد
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 تنها کسی که واسم مهمه تویی و عشق بینمون

 تنها وقتی که آرامش دارم وقتاییکه صداتو میشنوم

 نوشین خیلی وقتا با خودم میگم واقعا درسته میگن دوری و دوستی 

 اید اگه تو نزدیک بودی و من هر روز میدیدمت هیچوقت بهت دل نمیبستمش

 

 اصلا خوشم نمیاد حالا که شدی همه ی زندگیم حرف از جدایی بزنی 

 حتی سوالیش برام سخته نوشین

 به جون مامانم که میخوام دنیا نباشه دوست دارم

 ولی اگه یه روز زبوم لال جداشدیم خاطراتت میمونه 

 راتت زندگی میکنم.....باخاط

 نوشین؟_

 جانم؟_

 زبونم لال اگه جداشدیم ازمن واست چی میمونه؟؟؟__

 ؟خندیدم و گفتم:بزنم لهت کنم با این سوالت

 خوبه سوال خودت بود عزیزم_

 جفتمون خندیدیم و سروش گفت:جدی دوس دارم جوابتو بدونم

 چن لحظه سکوت بینمون بود

 و گفتم:آهــــــــــی کشیدم 

 اگه یه روز از هم جداشیم عشقت برام میمونه

 سروش من عاشقتم 

 چه باشی چه نباشی باعشقت زندگی میکنم....

 نوشین؟_

 میخوام به ترکی بگم دوست دارم_

 جدی؟_

 آره_

 سنی چوخ استریم_

 خندیدم و گفتم:خدایی فوش دادی؟

 خندید و گفت:ن بخدا....
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ریمو انداختم روی شونم و راه مدرسه رو در پیش گرفتم خیلی شاد بودم عاشق کوله ی قرمزخاکست

 ادبیاتم.... 

 در مدرسه که رسیدم شیلا و کوثر اومدن سمتم

 

 سلام بر نوشین خانوم عاشق_کوثر

 سلام سلام خانوم خانوما_شیلا

 سلام به روی ماهتون شیلا شنگول میزنی باز خبریه؟_

 ر چار راهو مخشو زدهآره بوتیکیه ی س_کوثر

 از دست تو آخرش به کجا میخوای برسی تو؟_

بیخیال نوشین خودت که میدونی من عاشق امیر علی ام وقتی بابام بهم اجازه نداد باعشقم _شیلا

 ازدواج کنم دیگه هیچی برام مهم نیست

 داری اشتباه میکنی....حد اقل بایه نفر باش دست پسرارو از پشت بستی_

 

 تلخی زد و گفت:آب از سر من گذشته راستی مخ پسر عمه ی سروشم زدم لبخند

 

 با تعجب گفتم:نــــــــــه!!!

 کوثر:خب مخشو زده دیگه چرا داد میزنی به این میگن شیلا نه برگ چغندر

 شیلا خدایی راس میگی؟_

 باور نمیکنی بریم زنگ بزنیم؟_شیلا

 باور کردم از تو هر کاری بر میاد_

 راستی بچه هانمیدونم علی رو دوس دارم یا نه؟_رکوث

 کوثر دهنتو سرویس میکنم این همه از دلتنگیات گفتی و اینکه بفهمی دوست داره یا نه_

حالا که بهت گفته دوست دارم میگی نمیدونم دوسش دارم یا نه؟؟؟؟واقعا متاسفم.....عشقو به گند 

 کشیدین شما دوتا....

 ون خیلی کفری شدم از دستش

 

 خب بریم کلاس شروع شد_

 سلام آجی خانوم_نسیم
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 سلام خوبی؟_

 قربونت...بیا اینجا کارت دارم_

 دست نسیمو گرفتم و رفتیم تو یه کلاس

 بهنوش و سعیده هم بودن

جفتشون باعصبانیت بلند شدن و گفتن:ببین نوشین قبلا بهت گفته بودم نکن این کارتو شیلا و کوثر 

 یستن آدمای درستی ن

 قبول داشتم خدایی نسیم و بهنوش و سعیده کجا شیلا و کوثر کجا.....

میدونم از نصیحت و این چیزاخوشت نمیاد ولی نوشین بخدا مادوست داریم همین شیلا _بهنوش

 زندگیتو خراب میکنه ببین کی گفتم

 

 

ور یم از الان قاطی اینجنوشین تو خیلی  داری عوض میشی هر روز شیلا یه داستان داره نمیخوا_نسیم

 داستانا بشی

 

 به هرهمشون حق میدادم شیلا یه دختری بود که وقتی به عشقش نرسید همه چیشو فراموش کرد 

 حتی خودشو

 هر روز با یه پسردوست میشد

 در آن واحد با چن تا پس دوست بود

لا خیلی روش تاثیر کوثر دختر آرومی بود مهربون بود و خوش برخورد و قابل اعتماد ولی شی

 گذاشت اینقدری که عشق براش شد یه شوخی

 دربرابرحرفای منطقیه دوستام کم آوردم

 

 واقعاجوابی نداشتم بدم

 آره بچه ها شما راس میگین_

 

 حرصم میگیره که میدونی وبازم تکرارمیکنی_سعیده

 

 بیخیال...فردامیریم مصلاجشنه....میاین؟؟؟_نسیم

 

 یه...همه میریمآره عال_بهنوش
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 تقه ای به در کلاس خورد

 

 بفرمایید؟_نسیم

 نوشین؟؟؟_شیلا

 جانم؟_

 کارت تموم شد بیا بیرون با کوثر منتظرتم_شیلا

 

 

 باشه ای گفتم و شیلا  درو بست

 

 نمیدونم چرا از این دختره خوشم نمیاد_سعیده

 

 خو منم خوشم نمیاد_نسیم

 

 لاس شروع شد هابیخیال پاشین  بریم ک_

 

 باهم رفتیم کلاس 

 من کنار شیلا و کوثر نشستم

 

 گوشی شیلا دست من بود 

 

 داشتم به سروش پیام میدادم

 

 سعیده میز اول نشسته بود و هر وقت چشمش به من میفتاد بد نگام میکرد

 

 کلاس که تموم شد رفتیم تو حیاط

 و یه گوشه نشستیمبا شیلا و کوثر رفتیم حیاط پشتیه مدرسه 

 

 بچه ها رضا میخواد بیاد مشهد_کوثر

 کوثر جان تو پسر مردم رو اسکول گیر آوردی؟؟؟؟_

 تو تکلیفت با علی مشخص نیس چرا رضا رو از کیش میکشونی مشهد؟؟؟

 والا اینو منم نمیدونم_کوثر

 



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – اسیر سرنوشت

w w w . r o m a n s a r a . N E T 

 

6 4  

 

 نوشین خدایی خسته نمیشی؟_شیلا

 ترین کارات من واقعا خوشبختم شیلاعاشق که باشی لذت میبری حتی از سخت _

 

 کوفت خوشبختم بگیر گوشیو شازدتون زنگ زدن_

 

 باخوشحالی گوشیو ازش گرفتم

 سلام آقایی خودم_

 

 سلام خانوم خانوما ....  _

 خسته نباشی

 

 قربونت..._

 

 نوشین؟_

 

 جانم؟_

 

 تنهایی؟؟؟_

 

 شیلا و کوثر پیشم نشستننگاهی به شیلا و کوثر انداختم و گفتم:نه 

 

 میشه بری یه جا که تنها باشی؟میخوام یه چیزی بهت بگم_

 

 خب همینجا بگو تو هر چی بگی من به اینا میگم ها_

 

 خندید و گفت:اونو که میدونم منتها برو یه جا که نمیتونم جلو جلو اونا حرفمو بگم

 

 

 شیلا و کوثر تکیمو از دیوار گرفتم وپاشدم رفتم دور تر از 

 و به سروش گفتم:

 

 خب الان تنهام بگو
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 دوست دارم_

 همین بود حرفت؟؟؟_

 

 آره خب روم نمیشد جلو دوستات بگم_

 

خندیدم و گفتم:دلم خیلی برات تنگ شده....دلم میخواد رو تموم سنگا بنویسم دوست دارم 

)خودمونیم هادلتنگی دردش یکیشون بخوره تو سرت...تابفهمی دلتنگی چه دردی داره....

 بیشتره(.....

 وسط کلاس واستاده بودم که گوشیه شیلا زنگ خورد 

 

 شیلا و کوثر رفته بودن آبخوری

 منم ناچارا گوشیو جواب دادم

 

 بله؟_

 

 سلام شیلا خانوم_

 

 من دوستشم...شما؟؟؟_

 

 من آرمانم_

 

 به به آقا آرمان خودمون)پسر عمه سروش(_

 

 ه نوشین تویی؟ع_

 

 آره_

 

 

 از کی تاحالا شیلا منشی گرفته؟_

 

 سرش شلوغه مجبور شد_

 باکی صحبت میکنی؟_شیلا
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 آرمان...بیا گوشیتو بگیر_

 

 گوشی شیلا رو دادم بهش ورفتم پیش کوثر

 

 فردا میای مصلا؟_

 آره....نوشین خیلی گیجم _کوثر

 

 س نداشتی چشه بدبخت؟؟؟چرا گیج باشی آخه؟مگه علی رو دو_

 چش نیس گوشه_کوثر

 من الان باهات شوخی دارم؟_

 

 نوشین؟نوشین؟_شیلا

 جانم؟_

 

 

 گوشیو گرفت سمتم و گفت:بگیر آقاتونن

 

 با لبخند گوشیو از شیلا گرفتم و رفتم پشت پنجره 

 

 سلام آقا سروش خودم_

 

 سلام عزیزم...خوبی؟_

 

 قربونت... تو خوبی؟_

 ممنون ....هوا اونجا چطوره؟_

 

 عالی..... سلام میرسونه آفتابیه_

 جدی؟اینجا ابریه دیشب کلی بارون اومد _

 رفتم قدم زدم زیر بارون فقط به عشق تو......سرما خوردم

 خندیدم و گفتم:نمیدونم چرا از زندگی خستم 

 وقتی دوری

 وقتی نمیبینمت
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 وقتی نمیدونم آخرش چی میشه

 لی سخته.....خی

 دارم به خودکشی فک میکنم سروش 

 

نوشین بخدا منم عین تو بودم از زندگی خسته بودم به خودکشی فک میکردم وقتی وارد زندگیم _

 شدی زندگیم قشنگ شد رنگ گرفت انگار دوباره زنده شدم

 

 دیگه حرف نا امیدی نزن ایشالا وقتی بهم رسیدیم همه چی خوب پیش میره......

 

 فردا باهم صحبت میکنیم کلاس شروع شد....._

 روز بعد با بچه ها رفتیم جشن

 دلم برا سروش خیلی تنگ شده بود

 قرار بود به گوشی شیلا زنگ بزنه

 

 نیم ساعتی از جشن گذشت

 وای نوشین گوشیم شارژ باتریش تموم شد_شیلا

 ای بابا من خیلی دلم تنگ شده چطور بهش زنگ بزنم؟_

 کارت تلفنم همرامه بیرون کیوسک هست_شیلا

 

 من تنها نمیرم پاشو باهم بریم_

 باشه_شیلا

 باهم رفتیم بیرون شماره سروش رو گرفتم

 

 بله؟_

 سلام شازده منم_

 سلام داشتم شماره شیلا رو میگرفتم تا اوکی کردم زنگ زدی_

 درووووووغ؟؟؟داشتیم؟؟؟_

 دروغم چیه نوشین بجون خودم_

 دم و گفتم میدونم عزیزم...شوخی کردمخندی
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 نوشین؟_

 جانم؟_

 خیلی دوست دارم چطور تا نوروز صبر کنم دلم لک زده واسه دیدنت_

 

 منم همینطور...سروش؟_

 

 جانم؟_

 بخدا شدی نفسم_

 هیچوقت تنهام نزاری که میمیرم

 

 من یه تار موتو بادنیا عوض نمیکنم_

 

 

 

 

 

 ودروزای قشنگی ب

 

 حس قشنگی بود

 

 آرامش خاصی بود

 

 من سروشو واسه خودم میدونستم

 

 همیشه خوب و مهربون بود

 

 ماه تنها آرامش شبهام بود

 

 دلتنگی قشنگه

 

 انتظارخیلی سخته.....

 سختی این انتظار و دلتنگیو هیچوقت نمیتونی درک کنی

 نیباید عاشق شی تاخیلی چیزارو بفهمی و درکشون ک



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – اسیر سرنوشت

w w w . r o m a n s a r a . N E T 

 

6 9  

 

 لذت صدای عشقت

 دلتنگیش

 خیس شدن متکات

 من همه اینارو با سروش تجربه کردم

 

 یه روز نشنیدن صداش برام سخت بود

 روزهامون پر ازعشق بود

 

 خودمو خوشبخت ترین فرد روی زمین میدونستم

 

 چن روز تعطیلی پشت سرهم خیلی برامون سخت بود چون نمیتونستیم باهم صحبت کنیم

 ن روززنگ زدم به سروشاو

 سروش من دلم تنگ میشه امروز دوشنبس تا شنبه من نمیتونم تحمل کنم_

 نوشینم میفهمم چی میگی_

 مجبوریم ایشالا زود میگذره شنبه باز باهم صحبت میکنیم 

 من قول میدم دلم تنگ شد ماهو نگاه کنم تو هم قول بده ماهو نگاه کنی

 

 :باشه قول میدم.....لبخند به لبم نشست و گفتم

 اون چن روز قدر چن سال برام گذشت....

خیلی دلم براش تنگ شده بود عکسشو که بهم داده بود از تو کیفم برداشتم و نگاش کردم کلی با 

 عکسش حرف زدم و اشک ریختم عکسشو بغل کردم و رفتم پشت پنجره

 اشکامو با پشت دستم پاک کردم و چشم دوختم به ماه

 ختم و با ماه حرف زدم اشک ری

 

 اشک ریختم و عکسشو بیشتر به قلبم فشردم

 

 اینقد اشک ریختم و با ماه حرف زدم تا اشکام رو گونه هام یخ بست

 

 نمیدونم کی خوابم برد

 اون چند روزی که تعطیل بودم همش تو خودم بودم 
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 بهش زنگ بزنمدوس داشتم زود تر شنبه شه و برم مدرسه تابتونم با گوشی شیلا 

 عصر بودهمه دور هم نشسته بودیم و فیلم میدیدیم سامان که رفت بیرون مامان به بابا اشاره کرد 

 از این اشاره ها متنفر بودم 

 میدونستم واسه چیه

 بازم خواستگار

 حس بدی که اون موقع ها بهم دست میده وصف نشدنیه

ش تشکر کردم و میخواستم برم تو اتاق که بابا خودمو زدم کوچه علی چپ و از مامان بابت چایی

 گفت:کجا میری بشین کارت دارم

 

 با استرس و دلهره قدم هایی که رفته بودم رو برگشتم نشستم و گفتم

 چیزی شده؟_

 نوشین تو میدونی چن سالته؟_بابا

 آره بابا میدونم سنم اینقدری کمه که همه به من میگن بچه....__

وشین باید به فکر آیندت باشی.......ارسلان پسر خوبیه...پسر خوب مثل ارسلان تو بزرگ شدی ن_

 کمه

 اعصابم خورد شد من عاشق سروش بودم اصلا نمیتونستم همچین چیزی رو تحمل کنم

 سالمه.اینقدر ازم خسته شدین؟؟۵۱بابا من هنوز بچم هنوز_

 خسته چیه نوشین جان؟همه ازدواج میکنن_

 م ازدواج کنمبابا من نمیخوا_

 ارسلان دوست داره.اونا برنامه ریختن_

 ازجا بلند شدم و گفتم:شتر درخواب بیند پنبه دانه....

 ورفتم تو اتاقم

 

 نشستم گریه کردم به بدبختیام و بیچارگیام

 از فاصلم با سروش

 ردسال سنی نبود که بشه زندگی ای رو شروع ک۵۴از سن پایین جفتمون سروش خیلی بچه بود

 از زمین و زمان شاکی بودم
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اون چن روز با بدبختی گذشت از شانس بد من شنبه شیفت ظهر بودیم.تاظهر هزار بار مردم و زنده 

شدم رفتم تو حیاط و به دست نوشته ی سروش نگاه کردم و خودمونو تصور میکردم که دستامون تو 

 ....دست همه

 یلا رو ببینم اما فقط جای خالیشو دیدمبا کلی ذوق وارد کلاس شدم چشم چرخوندم تاش

 رفتم پیش کوثر و گفتم:سلام شیلا کوش؟

 سلام نیومده منم منتظرشم_

 گوشیتو نیاوردی؟_

 ن والا بابام اجازه نمیده_

باشه بیخیال من میرم پیش سعیده اینا. این خانوم مدرس بد نگاه میکنه از وقتی فهمیده سر کلاس _

 م لج شدهبه درس گوش نمیدم باها

 کوثر ریز خندید و باشه ای گفت

 

 رفتم پیش سعیده و بهنوش و نسیم

 سلام کردم و خواستگاریه ارسلانو بهشون گفتم

 نوشین بهش بگو ببینیم چی میگه _بهنوش

 نه به سروش نباید بگی_سعیده

 نوشین من هزار دفعه بهت گفتم پسرا نامردن بشین تماشا کن_نسیم

 اصلا اونجوری نیس تو که داری عشقمونو میبینینخیرم سروش من _

 

 

 با بی حوصلگی به ساعتم نگاه کردم

 بود ولی شیلا نیومده بود51:41ساعت

 با کلی دلتنگی رفتم خونه

 دفترمو برداشتم و نوشتم

از دل تنگم و مشکلی که پیش اومده بود نمیدونستم باید به سروش بگم یا نه؟من ارسلانو اصلا 

 شتم یعنی حاضر بودم بمیرم ولی با ارسلان ازدواج نکنم....دوس ندا

 رفتم تو اتاقم تا بخوابم ۵۵۱۱اینقد فک کردم تا سر درد گرفتم دوتا قرص خوردم و ساعت

 تازه دراز کشیده بودم که تقه ای به درد خورد

 چیزی نگفتم چون اصلا حوصله نداشتم
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 بالاخره صدای مامان بلند شد

 یلا زنگ زده نوشین دوستت ش

 خودمو زدم خواب اصلا حوصله نداشتم 

 

 شیلا هیچوقت خونه زنگ نمیزد مگر اینکه کار مهمی داشته باشه 

 یعنی کار مهمش چی بوده؟؟

 باصدای مامان از خواب بیدار شدم

 غلتی زدم و با غرغر پاشدم رفتم صورتمو شستم

 نوشین؟_مامان

 بله مامان؟_

 شیلا زنگ زد دیشب_

 متوجه شدم_

 پس چرا جواب ندادی؟_

 حوصله نداشتم ببخشید_

 

 سلام شیلا جون کاری داشتی؟_بعد صبحونه به شیلا زنگ زدم 

 سلام عزیزم آره..._

 گوشم باتویه_

 نیم ساعت زود تر بیا مدرسه اونجا بهت میگم_

 بگو دیگه؟؟؟_

 فقط زود بیا خدافظ_

 لوووووووووس_

 وشم پیچیدصدای بوق اشغال تو گ

 تو راه که میرفتم مدرسه

فکر کردم اگه دیشب سروش میخواسته بامن صحبت کنه خیلی دوسم داره تموم فکر من رو همین 

موضوع بود قول دادم اگه اینجوری باشه عشق سروش رو ثابت شده بدونم و هیچوقت بهش 

 کوچکترین شکی نکنم.....
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 نشست میدونستم درمورد سروشهوقتی شیلا رو دیدم لبخند خاصی به لبم 

 از طرفم خوشحال بودم که میتونم صداشو بشنوم

 سلام نوشین خانوم_شیلا

 سلام عزیزم خوبی_

 ممنون_

 شیلا زود بگو چیکارم داشتی که دارم میمیرم ازکنجکاوی_

 شیلاریز خندید و چشمکی زد و گفت:هر کی ندونه من که میدونم چقد فضولی 

فضولیت رفتی سر گوشی من اسم رضا و حسین و جابجا گفتی اونام جفتشون اون دفعه بخاطر 

 پریدن

 تقصیر خودته به من چه....دوست پسر کمتر زندگی بهتر_

شیلا خندید و گفت:خوشبحالت عشقت عاشقته دیشب بهم زنگ زده میگه چرا نوشین بهم زنگ 

هماهنگ کنم گوشی خونه رو تو نزده دلم براش یذره شده گفتم من نرفتم مدرسه... گفت باهات 

 جواب بدی که خواب بودی

 

 

نمیدونی چه حالی داشتم نمیدونم حس اون موقعمو چطور بگم اما حسی بود که هیچوقت حسش 

 نکرده بودم

 

 

 من عشق سروشو باور کردم 

 قول دادم هیچوقت به عشقمون شک نکنم

 ونن چه حسیه.....من هیچوقت به عشقمون شک نداشتم اما خب خانوما مید

 سروش گفت بهت بگم زود تر بیای کلاس تا باهاش صحبت کنی_شیلا

 گوشیشو گرفت سمتم

لبخند پر محبتی بهش زدم و گوشیو ازش گرفتم....رفتم تو یکی از کلاسا که کسی نبود و شمارشو 

 گرفتم.... آهنگ پیشوازش یکی هست مرتضی پاشایی بود

 یکی هست"

 

 تو قلبم
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 ر شب که ه

 

 واسه اون

 

 مینویسم  

 

 و اون خوابه

 

 نمیخوام

 

 بدونه واسه اونکه قلب من این همه بی تابه 

 

 یه کاغذ

 

 یه خودکار

 

 دوباره شده همدم این دل دیوونه

 

 یه نامه که خیسه

 

 پر از اشکه 

 

 و کسی بازم اونو نمیخونه

 

 

 یه روز همینجا 

 

 توی اتاقم 

 

 یدفه گفت اره میره

 

 چیزی نگفتم 

 

 آخه نخواستم
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 دلشو غصه بگیره

 

 گریه میکردم

 

 درو که میبست

 

 میدونستم که میمیرم

 

 اون عزیزم بود

 

 نمیتونستم

 

 جلوی راشو بگیرم

 

 میترسم

 یه روزی

 

 برسه که اونو نبینم بمیرم تنها

 

 خدایا کمک کن

 

 نمیخوام بدونه

 

 دارم جون میکنم اینجا

 

 سکوت اتاقو

 

 داره میشکنه تیک تاک ساعت

 

 رو دیوار 

 

 دوباره
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 نمیخوام

 

 بشه باور من که دیگه نمیاد

 

 انگار 

 

 یه روزهمینجا

 

 توی اتاقم

 

 یدفه گفت آره میره

 

 چیزی نگفتم

 

 آخه نخواستم

 دلشو غصه بگیره

 

 گریه میکردم 

 

 میبست درو که

 

 میدونستم

 

 که میمیرم

 

 اون عزیزم بود

 

 نمیتونستم

 

 جلوی راشو بگیرم

 

 یکی هست

 

 تو قلبم  
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 که هر شب 

 

 واسه اون مینویسم و اون خوابه

 

 

 نمیخوام 

 بدونه 

 وایه اونکه قلب من این همه بی تابه

 

 یه کاغذ

 

 یه خودکار 

 دیوونهدوباره شده همدم این دل 

 

 یه نامه 

 

 که خیسه

 پر از اشکه 

 

 "و کسی بازم اونو نمیخونه

 دقیقه ای صحبت کردم1با سروش 

زود باهاش خدافظی کردم اون روز من آزمون پیشرفت تحصیلی داشتم به سروش قول دادم زود 

 آزمونو بدم و بهش زنگ بزنم

 روصندلیم نشستم و کیفمو گذاشتم روپام

 دای ویبره ی گوشی بلند شد وسط آزمون ص

 پاسخ نامه رو سریع سیاه کردم و کیفمو برداشتم رفتم طبقه همکف

 

 پشت در واستادم و گوشیو گرفتم دستم 

 پیام اومده بود 

 از سروش
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همیشه دلم میخواست یه شب منو تو زیر نور مهتاب تو کوچه ها...خیابونا باهم قدم بزنیم ....بعدش "

شینیم و به ماه و ستاره هانگاه کنیم...آره عشقم من ماهو دوس دارم....خیلی دوست بریم یه گوشه ب

 "دارم اینارو با تو تجربه کنم چون همه چی با تو فرق داره

 

 

الان که میبینی صدام میلرزه از تنها بودنمه....جای خالیتو تصور میکنم و با تمام وجود به روزایی که "

ب بیدار میکردی یا شبا اینقدر پیام میدادیم تا خوابمون میبرد فکر تو صبح به صبح منو از خوا

 "میکنم

 

 "خیلی دلم برات تنگ شده.....دلم میخواد بیام مشهد...سرمو بزارم رو پاهات و فقط گریه کنم"

 

 گوشیو گذاشتم رو قلبم

 یه قطره اشک چکید رو دستم

 اون موقه متوجه اشکام شدم

 و رفتم نشستم شماره سروشو گرفتم با اولین بوق جواب داددستی به صورتم کشیدم 

 سلام خسته نباشی خانومی_

 سلام ...ممنون... فقط سیاه کردم پاسخ نامه شو...سروش؟؟؟_

 جانم؟_

 این پیامات حرف دلت بود؟_

 نوشین عشق خیلی مقدسه_

 احساس خیلی قشنگه 

 من تاحسش نکنم چیزی نمیگم

 اشقتم...خوندی همشو؟پس مطمین باش خیلی ع

 آره خوندم_

 نوشین؟_

 بله؟_

 خوبی عزیزم؟من خیلی این چن روز دلم برات تنگ شده بود_

 چند روز!!!
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من از این چند روز فقط ارسلانو یادم میومد خیلی داغون بودم تصمیم گرفتم به سروش بگم 

 میخواستم امتحانش کنم

 اصلا به من خوش نگذشت رفتارمو سرد کردم و گفتم:آره خوب بود ولی

 به منم خوش نگذشت اگه با تو میگذشت عالی بود...نوشین؟؟؟_

 بله؟؟؟_

 نوشین تو یه چیزیت شده...میشه بهم بگی؟_

 نه چیزی نیس خیالت راحت_

من مطمینم یه چیزی هست من دوساعته دارم حرف میزنم صد دفعه بهت گفتم دلم برات تنگ _

 میگی چیزی نشده؟شده بغضمو قورت میدم باز 

 با شک بهش گفتم:خب یه چیزی شده نمیدونم چطوری بگم بهت

 چشاتو ببند بگو منم هیچی نمیگم فک کن با خودتی_

 

 نه اینجوری نمیشه_

 خب تو بگو چیزی نمیگیم گوشیو قط میکنم.بعدا درموردش صحبت میکنیم_

 اصلا موضوع این نیس.من نمیدونم چطور بهت بگم_

 ه راحتی بگوهر جور ک_

 سروش؟_

 جانم؟_

 کوثرو میشناسی؟_

 دوستت؟_

 آره میشناسم._

 میدونی هم علی رو دوست داره هم رضا رو؟؟_

 آره میدونم _

 چشامو بستم و نفسمو تو سینه حبس کردم و گفتم:خب منم شدم مثل کوثر......

 دستام یخ کرد 

 از حرفی که زدم خیلی پشیمون شدم 

 س نداشتممن ارسلانو دو

 اما به سروش گفتم بین تو و ارسلان موندم کدومتونو انتخاب کنم
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 چن ثانیه سکوت

 آهی کشید و گفت:نوشین؟

 جانم؟_

 اینی که اومده خواستگاریت کیه؟_

 اصلا انتظار چنین سوالی رو نداشتم

 ارسلان پسر عمش میشد اگه میفهمید داغون میشد

 نفسمو حبس کردم 

 وچشامو بستم

 نمیشناسمش اسمش محمده_

 من دیدمش؟فامیلیش چیه؟_

 ن سروش نمیشناسیش_

 

 نوشین؟_

 جانم؟_

 اگه باهاش ازدواج کنی خوشبخت میشی؟؟؟_

 اون لحظه خیلی دلم میخواس حرصش بدم

 آره مطمینم خوشبخت میشم_

 

 دوسم داری؟_سروش

 

 خیلی دوست دارم_

 

 دوسم داری فراموشم کن.... ازت یه خواهشی دارم اگه واقعا_سروش

 اشکام داشتن سر میخوردن رو گونم

 سروش مال من بود

 هیچوقت انتظار چنین حرفی رو از سروش نداشتم

 سروش؟؟؟_

 بله؟_

 من بدون تو نمیتونم_
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 ببین نوشین من دوست دارم وقتی تو با کسی دیگه خوشبختی من جلو خوشبختی تورو نمیگیرم..._

 بختی منهخوشبختی تو خوش

 میدونم الان دوس داری بگم نه باهاش ازدواج نکن من میام خواستگاریت

 اما من چنین حرفیو نمیزنم نمیتونم جلو خوشبختیتو بگیرم

 

 صدای گریم بلند و شدو بهش گفتم:سروش تو میدونی چی داری میگی؟؟؟؟

 

 گریم تبدیل به زجه شدداد زدم و گفتم

 من بدون تو خوشبخت نمیشم

 همه زندگیم تویی

 خوشبختیم تویی

 نوشین تو فک میکنی جدایی برا من آسونه؟؟؟_

 با زجه بهش گفتم:یادته بهت گفتم نفسمی اگه بری میمیرم

 شدت گریه نذاشت ادامه بدم

 صدای هق هق گریه ی سروش تو گوشی پیچید و گفت:تورو خدا بیشتر از این عذابم نده

 

 و گوشی رو قطع کرد..... 

 

 دستم رو قلبم بود و داشتم گریه میکردم که شیلا و کوثر باخنده وارد کلاس شدن

 تاچشمشون به من افتاد لبخند رو صورتشون ماسید و باتعجب به هم دیگه نگاهی کردن

 جفتشون شوکه شده بودن 

 دلم از دنیا گرفت

 لی بچگونه بهم خورداز این همه عشقی که باورش داشتم و با یه حرف کوچیک سر یه شوخی خی

 رفتم پیش دوستام

 دلداریم دادن

 اما مگه ازرنج دلم میفهمیدن؟؟؟

 چشام بارونی بود و خیلی مظلوم یه گوشه نشسته بودم

 نوشین بیخیال شو زندگیتو بساز زندگی فقط سروش نیس بفهم_سعیده

 

 چقد بهت گفتیم پسرا نامردن حالا خوردی؟؟؟_بهنوش
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 دیگه ولش کنین عه....بسه_نسیم

 

اومد کنارم نشست و دستمو تو دستش گرفت و گفت میدونم سخته ابجی اما یادته چقد گفتیم عشق 

 بعد ازدواجه؟الانم غصه نخور پاشو بریم یه آبی به صورتت بزن بهتر شی

 

نسیم نمیتونم همه ی زندگیت نابود شه میتونی زندگی کنی؟من رویامو با سروش ساختم باورم _

 شه اون بره...داشت باهام شوخی میکرد نمی

 آره داشت شوخی میکرد

 شیلا؟؟؟؟؟؟

 بیا گوشیتو بده زنگ بزنم سروش 

 اون غیرتی شده اون حرفو زده

 نوشین تو چته؟؟دیوونه شدی_نسیم

 

 واقعا دیوونه شده بودم

 

 شماره سروشو گرفتم

 بله؟_

روغه بگو داشتی شوخی میکردی بازم امتحان با گریه گفتم:سروش بگو دوسم داری!بگو حرفات د

 میکردی درسته؟؟؟

 نوشین بخدا برامنم سخته ولی باید باخودت کنار بیای_

سروش یادته بهم گفتی زمانی فراموشت خواهم کرد که روحم در آسمان و تنم درخاک _

 باشد؟؟؟یادت رفته عشقمونو؟؟؟

 من واقعا نمیدونم چی بگم فقط فراموش کن_

 

 که شد راحت شدم کولمو برداشتم و داشتم میرفتم سمت در خروجی که بهنوش صدام زد 1ساعت

 نوشین واستا باهم بریم_

 میدونستم چون حالم خوب نیس بچه ها گفتن همرام بیاد
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ببین نوشین اگه ماحرفی میزنیم ناراحت نشو بخاطرخودت میگیم.چقدبهت گفتیم با سروش نباش 

نوا؟حالاهم دیر نشده یه پسر ارزش نداره که تو زندگیتو بخاطرش بهم پسرا نامردن اما کوگوش ش

 بریزی اینو مطمین باش

 وقتی زمانش برسه بهتریناهم تورومیخوان حتی از سروش بهتر

میدونی بهنوش مشکل من اینجاس که سروش خدای خوبی بود برام هر کاری کرد درست وقتی _

 عشقش ثابت شد اینجوری شد

 اور کنم کسی که مال منه دیگه نباشهاما نمیتونم ب

 حالا گریه نکن چشات قرمز میشه مامانت اینا هم میفهمن._

 دقیقه بعد رسیدم خونه نه حال خونوادمو داشتم نه خودمو1

لباسمو عوض کردم و یه تیشرت شلوار مشکی پوشیدم یه گوشه ی تختم نشستم و فک کردم 

 بود..... آرامشم .....میخواست واقعابره؟؟؟ سروشی بعد اون همه انتظاربه دستش آورده

 خدایا یه چیزی میگم اما بهت برنخوره دنیات خیلی نامرده

 خدایا من که هروقت سروشو ازت خواستم گفتم اگه صلاحه و بهم میرسیم بفهمم دوسم داره

ا داشتم واینجوری نمیشد داشتم دیوونه میشدم.رفتم وضو گرفتم و قرانمو برداشتم انگار باخدا دع

حال منو عاشقایی که عشقشونو از دست دادن خیلی خوب درک میکنن...قرانوبوسیدم و شروع کردم 

 به خوندن اینقد خوندم و اشک ریختم تا قران از اشکام خیس شد

 خدایا عدالتت کجاست؟باید میومد تو زندگیم بعد میرفت؟؟؟

 خدایاکسی رو به کسی نده یاوقتی میدی ازش نگیر

 م هدیه هاشونو پس نمیگیرن تو که خدایی.....آدمهاه

یه 52سرم به شدت درد میکرد وچشام شده بود دوتاتیله ی قرمز،براشام هم پایین نرفتم ساعت

قرص خوردم تاسردردم آروم شه و خوابیدم هنوز تو فکر بودم که مامان اومد اتاقمو گفت:نوشین 

 اگه بیداری شیلا زنگ زده

 واب ندادم و پتو رو کشیدم رو سرمحوصله هیشکیو نداشتم ج

 صبح با ناامیدی چشامو باز کردم و با بیحوصلگی حاضرشدم و رفتم مدرسه

 دیگه هیچی برام مهم نبود

 بازم به سروش زنگ زدم اما اینبار خیلی جدی بهم گفت:نوشین چراتمومش نمیکنی آخه؟

 قت نمیزاره.ماه نمیزاره بخدانمیتونم میفهمی؟یادته گفتم اگه بری عشقت میمونه؟لعنتی عش_

 نمیتونم سروش
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 من دیگه نمیتونم دیگم به من زنگ نزن بین ماچیزی نیست جز نسبت فامیلیمون_

 اون لحظه شکستم...

 بخداله شدم

با زجه بهش گفتم:سروش نمیشه بمونی بخدا من اونیکه گفتم رو دوس نداشتم میدونستم جوابم 

 و نمیتونممثبت نیس توروخدا نرو من بدون ت

 بسه دیگه تمومش کن_

د لعنتی چرا یادت نیس من گفتم جداشیم گفتی بگو خدا نکنه سروش خداجدامون نکرد تو خودت _

 خودتوازم گرفتی.....

 جوابم فقط بی محلیاش بود

 

 

 نه میتونستم فراموشش کنم نه رابطمون مثل قبل میشد

 ته ناامیدی به دلم چنگ انداخت یه بن بست خیلی سخ

 فراموش کردن کسی که دوسش داری عین تصور کردن کسی که تاحالاندیدیش سخته

 بعد اون روز اصرار من برا برگشتنش بیشتر شد اما درعوض سروش فقط بی محلیاش زیادترمیشد

 خیلی وقتا که زنگ میزدم و میگفت شما دلم میخواست نباشم و نشنوم چنین حرفیو

ود هیچی نمیتونست آرومم کنه واقعا عشق درد بی درمونیه اما با این دلم از زمین و زمان گرفته ب

 وجود وقتی عاشقی خیلی حس قشنگیه

 عشقی که از سروش تو دلم بود با تموم سختیاش بازم ازش لذت میبردم

 نبود اماحس بودنش همیشه باهام بود

 م خدارو شکر میکردم که هنوز ماه هست تنها مرهم اون شبام شده بود دفتر

 دفتری که مجبور بود گله های من رو از زندگی تحمل کنه 

روزهامیگذشت تحمل من از دوری سروش هر روز کمتر و کمتر میشد اما کم کم داشتم باور 

 میکردم واقعا سروش بدون من میتونه زندگی کنه

ست یکی از همون روزا شیلا بهم گفت:نوشین حالا که از سروش جداشدی من میخوام باهاش دو

 شم....

 

 

 توچشاش نگا کردم و هیچی نگفتم فقط خدامیدونست اون لحظه چی تو دلم گذشت
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 سروش به نبود من عادت کرده بود خیلی راحت میتونست باکس دیگه ای دوست بشه

 کوثر اومد پیشم و گفت:آجی جون باز چیشده؟هنوز نبودن سروش اذیتت میکنه؟

گوشه ی چشمم سرازیر شد کوثر بغلم کرد و گفت بسه تو چشاش نگا کردم قطره ای اشک از 

 دیگه نوشین اون لیاقت تورو نداشته که رفته

بغض اذیتم میکرد بهش گفتم کوثر تو و شیلا که دیدین عشقمونودیدی سروش فقط منو میخواست 

 یه روز باهم صحبت نمیکردیم قدریه سال میگذشت 

 ن عشق همینهدستشو روی کمرم به حرکت در آورد و گفت نوشی

میدونی کوثر از اینش شاکیم شیلا که عذاب منو داره میبینه چرا میخواد باسروش دوست شه بغضم 

 نذاشت ادامه بدم اشک ریختم تاذر ای از دردام کم شه

کوثر منو از بغلش جدا کرد و تو چشام نگا کرد و گفت:ببین نوشین شیلا هرکاری بخواد میکنه چون 

 ه چیزیو ولی من حواسم هستواقعا دیگه حس نمیکن

 هق هقم بلند شد و گفتم کوثر نابود میشم اگه سروش باشیلا دوست شه

 _کوثر

 میگما نوشین بیا با گوشی من سروشو امتحان کنیم

 شماره منو نداره امتحانش ضررنداره

 کوثر من سروشو باور دارم اما شیلا خیلی بدجنسه از شیلا میترسم

 اس بدم ببینم چی میگهحالا شمارشو بگو یه 

 ۱۸۹۱با دلهره و استرس شماره سروش رو گفتم.......

 ارسال شدنوشین فقط امیدوارم جواب بده_

 با ترس گفتم چی نوشتی؟؟_

از جاش بلند شد و گفت:سلام آقا سروش من یکی از هم محلیاتونم خیلی وقته دوستون دارم امروز 

 دلو زدم به دریا 

 

 

 دا مخم قفل کرده نمیدونم باید چیکار کنمچی بگم کوثر بخ_

 بیخیال نوشین ...مثل من باش رضا نشد علی....علی نشد رضا...جفتشون نشدن یکی دیگه_

 کوثر تو هم خیلی بیخیالی اسمش فقط عشقه اگه واقعا عاشق بودی درد منو میفهمیدی_

تم و یو تو دستام گرفصدای پیام گوشیه کوثر بلند شد باهیجان و ترس سمت کوثر رفتم گوش

 چشامو بستم و از خداخواستم جوابش از این نا امید ترم نکنه
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نوشته بود:خانوم محترم من یه بار عاشق شدم دردشو کشیدم دیگم نمیخوام عاشق بشم بار آخری 

 باشه که شمارتونو میبینم

 گوشیو گذاشتم رو قلبمو حسش کردم نبودنش داغونم کرده بود

 

 

 

دفترمو برداشتم و نوشتم دلم گرفته بود از وقتاییکه سوگند میگفت عاشق شدن خیلی  رفتم خونه

 خوبه

 همیشه بودن کسایی که بهم میگفتن چرا تو عشق نداری؟

 همیشه بودن یه کسایی که بهم بگن عشق یعنی زندگی 

 میگفتن اگه عاشق نباشی یعنی زندگی نکردی

 یسوزهولی بهم نگفتن اگه اسیر یکی بشی دلت م

 بهم نگفتن اگه با چشاش نگات نکنه انگار تموم جونتو به آتیش میکشه

 بهم نگفتن اگه تموم روز ببینیش بازم دلتنگش میشی

 بهم نگفتن ممکنه یه روز بزاره بره

 نگفتن....

 نگفتن که تو پشت سرش اشک میریزی ولی اون بی اعتنا میره

 نگفتن تو دیوونش میشی ولی اون بیخیالت

 

 

 باورم نمیشه.....

 

 

 اینقدر نوشتم و اشک ریختم تا اشکام رو صورتم یخ بست 

 نزدیک.بهمن بود 

همیشه اول بهمن دنبال کارای تولدم بودم یادم اومد از شبی که سروش گفت متولد چندی و وقتی 

 گفتم بهمن

 گفت من برات جشن میگیرم

 یه حماقت کنارم نبوددلم میسوخت از اینکه میتونست باشه و بخاطر 

 دلم به قدری تنگ.بود که تحمل کوچیک ترین بی توجهی از اطرافیانمو نداشتم.....
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 دلم از خودم گرفته بود

 از وقتایی که فک میکردم سروش تاته دنیا مال منه

 چقد فکرم اشتباه بود

 همیشه فک میکردم بدست آوردن سخت تراز حفظ کردنه

 فهمیدم حفظ کردن رابطه خیلی سخت ترهافسوس که خیلی دیر 

 پنجره رو بستم و پرده ی سوسنی رنگ اتاقمو کشیدم و

 روی تختم دراز کشیدم

 داشتم باخودم میجنگیدم

 نه میتونستم سروش رو برگردونم ونه میتونستم فراموشش کنم

 آخر همه ی فکرام سر درگمی بود یه سراب

 اومدمباصدای زنگ گوشی از فکر سروش بیرون 

 به صفحه ی گوشیم نگا کردم سونیا بودخیلی خوشحال شدم دیگه مثل قبلا حوصله نداشتم 

باجیغ گفت:نوشــــــــــین؟؟؟میدونی دق دادی منو اعصاب واسم نداشتی دلم میخواد کلتو بکوبم 

 تو دیوار 

 تو میدونی فردا تولدته؟؟؟

 پاشو حاضر شو بریم کیک سفارش بدیم

 ید نفس عمیقی کش

 و گفتم:خفه نشدی تو؟؟؟فقط داشتم دعا میکردم نمیری

 باحرص گفت:اما من فقط دعا میکنم بمیری

 خندیدم و گفتم:دلت میاد؟

 آره چرا نیاد همونجور که سروش فراموشت کرد منم فراموشت میکنم تازه بمیری که بهتره_

 خندیدم و گفتم:عجب پس من جای تو رو تنگ کردم

 زود حاضر شو دارم میامبحثو عوض نکن _

 با بی حوصلگی و کلافگی گفتم:سونیا تو که میدونی تو دلم چه خبره بیخیال شو

 ایشالا خدا سروشو از رو زمین ورداره که هر چی میکشم از دست اونه_

 خندیدم و گفتم:به حق سوراخ جوراب پنج تن آمین

 پاشو بیا پایین منتظرم_
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 ساعت؟۱ا بوده منو اسکول کرده خیلی تعجب کردم یعنی این اینج

 سونیا؟؟؟؟_

 جونم؟_

 کوفته جونم کجایی الان؟_

 اووووم الان پشت در اتاقت_

 با اجازه

 در به شدت باز شد و سونیا داشت میخندید

 اصلا فکرشم نمیکردم اینجا باشه

 کتابمو از رو میز برداشتم و زدم تو سرش و گفتم خفه خفه

 گفتم:منو اسکولدستمو زدم به کمرم و 

 میکنی؟ 

 توروخدا به پرنده ی اسکول رحم کن_

 اینو گفت و فرار کرد

 صدامو بلند کردم و باحرص گفتم:میکشمت سونیا....

 

 بالاخره بزور منو برد بیرون بعد اینکه کیکو سفارش دادیم رفتیم پارک 

 رک باهات قدم بزنمچقد من این پارکو دوس داشتم سروش همیشه میگفت ارزومه تو این پا

 دلم گرفته بود 

 سونیا میدونس قدم زدنو دوس دارم 

 اینقد قدم زدیم تا آروم شدم دلم سروشو میخواست خیلی دلم گرفته بود

 نوشین؟_سونیا

 جانم_

 بارون_

 اوهوم _

 دقت کردی هر وقت دلت میگیره بارون میباره؟_

 باریدآره حتی اون شب که سروش رفت اون شبم بارون _

 آرامش خاصیه_

 منو سروش عاشق بارونیم همیشه وقتی بارون میبارید به یاد هم قدم میزدیم_
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 پاشو بریم_

 واستا الان میام خم شدم و کتونیای سفیدمو دراوردم  و دستم گرفتم

 پا شدم و گفتم:بریم

 بپوش شاتوسونیا تامنو دید جلو دهنشو گرفت تا صداش نره بالا بعدش گفت نوشین زشته کف

 سونیا میخوام بارونو حس کنم اینجوری آروم ترم تو هم کفشاتو درار_

 پوفی کرد و گفت:همینم مونده بیا بریم لجباز

 لبخند تلخی زدم و گفتم:بیخیال سونیا میخوای تو برو من خودم میرم خونه

 چشاشو ریز کرد و گفت:خیلی نازک نارنجی شدیا

 شده سونیادستشو گرفتم و گفتم:دلم تنگ 

 گونموبوسید و گفت:بهش فکر نکن

دستشو انداخت دور کمرمو و گفت بیا بریم فکرتو آزاد کن باور کن اون الان با یکی دیگه خوش 

 میگذرونه خودتو داغون نکن

 آهی کشیدم و گفتم:چقد دلم تنگ شده میدونی سونیا

ه خانومشو بیشتر دوس داشتهروقت میگفتم دوست دارم میگفت من بیشتر دوست دارم آقا باید 

 باشه سونیا سروش  دوسم نداشت که رفت...

 چقد سخته بعد از اون همه انتظار عشقمون دووم نداشت 

 کاش هیچوقت بهش نگفته بودم دوسش دارم.....

 لبه ی تختم نشسته بودم و صورتمو بین دستام پنهون کردم

 بازم فکر سروش تو سرم بود

 و بهم تبریک میگفت؟؟؟یعنی یادشه؟؟؟عایا امروز سروش تولدم

 بغض داشت خفم میکرد دستمو رو گلوم کشیدم که مامان صدام زد

 نوشین؟؟؟_

 جانم مامان؟_

 زود حاضر شو مهمونامیان ها_

 چشم مامان چشم_

 بلند شدم و لباسمو از تو کمد برداشتم و رفتم سمت حموم

 م میکردمامان به در اتاقم تکیه داده بود و داشت نگا

 نوشین؟_
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 بله؟_

دلم برات میسوزه با خودت چیکار کردی خیلی داغون شدی پای چشات گود افتاده تو خونه دیگه _

 صدای قهقهتو نمیشنویم دیگه شیطونی نمیکنی

 بغضم بد جور داشت اذیت میکرد سرمو انداختم پایین و سریع رفتم حموم

 درو بستم و پشت درتکیه دادم و بغضمو شکستم

 اشک ریختم از همون اشکایی که جلو بقیه پنهونش میکردم

 دلم بدجور هواشو کرده بود دوشو بازکردم و فکرم و آزاد کردم

 تو افکار خودم غرق بودم و به سرنوشتم فک میکردم که یکی محکم کوبید به در

 سونیا بمیریےدستمو گذاشتم رو قلبم و گفتم اله

 ؟؟خندید و گفت:از کجا فهمیدی منم

 از تو گاو تر کسی هست؟؟؟_

خندید و گفت:زیاد حرص نخور عزیزم نمیتونی موهامو بکشی تولد خودته ها زشت میشم باز میگن 

 دختر داییه عروس زشته

 حرصم گرفته بود:سونیا بروبیرون میخوام بیام تو اتاقم ها

 حالا من نامحرمم؟؟؟_

 تو از صد تا نامحرم بدتری برو گمشو بیرون _

 میشمرم میام تو.....12یز ریز خندید و گفت:تحفه ایم نیستیا من رفتم پشت در تار

 

 دورم شلوغ بود اما تو دلم خالی بود قلبم دردمیکرد اما مجبور بودم خنده رو رو لبام حفظ کنم

 چند بار رفتم سمت گوشی که به سروش زنگ بزنم

 شمارشو گرفتم ونمیدونستم

 م.....نزنمزنگ بزنم....نزنم....بزن

آخرشم زنگ نمیزدم و غمگین تر تو جمع حاضر میشدم بعد مهمونی خوشحال بودم که فرداش 

 میتونستم برم شلمچه

 چن روزدور از اتاق پراز خاطره دور از آهنگام و شعرام

چمدونمو برداشتم و لباسا و وسایلمو گذاشتم توش و عکس سروش رو از کشو برداشتم و به 

 گفتم:سروش؟؟؟ چشاش خیره شدم و

 خیلی دلم برات تنگ شده آقایی



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – اسیر سرنوشت

w w w . r o m a n s a r a . N E T 

 

9 1  

 

 برا دعواهای نیم ساعتمون

 واسه غیرتی شدنت

 یادته میگفتی یه تار موتو با دنیا عوض نمیکنم؟؟؟

 چیشد که رفتی؟؟؟

 توروخدا برگرد سروش 

 میدونی تموم زندگیم شدی و رفتی

 ری آخه؟؟؟بغضم شکست و گفتم:سروش  یادته گفتی جبران میکنم؟؟؟اینجو

 د لعنتی دلم تنگ شده

 من فقط تورو داشتم یه تبریک نمیتونستی بگی

 عکسو گذاشتم رو سینم و اشک ریختم 

 زجه زدم و گفتم:چرا هیشکی دردمو نمیفهمه

 سروش یادته گفتم میخوام برم شلمچه قرار بود بیای پیشم؟؟؟

 به عشق تو میخواستم برم

 اما الان باید برم 

 وششکستم سر

 بد جور شکستم.....

 

 نوشین؟؟؟پاشو عزیزم...دیرت میشه_مامان

 

 خمیازه ای کشیدم و گفتم:وای!!!!!من کی خوابیدم؟!

 دقیقه دیگه بخوابم میام1

دیشب اومدم دیدم عکس سروش دستته خوابیدی بیدارت نکردم عکسشو گذاشتم لای _

 کتابت.پاشو جامیمونی

 شلمچه میمیرم دستم از دنیا کوتاس ها حلالت نمیکنم مامان اذیت نکن میرم تو راه_

مامان لبه ی تخت نشست و دستشو بین موهام برد و گفت:این چه حرفیه میزنی آخه.دارم پشیمون _

 میشم ها

 ازجام بلند شدم و نشستم و گفتم:غلط کردم مامان 

 مامان خندید و پیشونیمو بوسید اهی کشید و پاشد رفت
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اطر من بود مامان میدونست سروشو دوست دارم اما هیچوقت ازم نپرسید میدونستم آهش بخ

 چیشد که رفت؟؟

 پتو رو زدم کنار و از پشت پنجره به حیاط پراز برف نگاهی انداختم

 نفس عمیقی کشیدم و به زندگیم لبخند زدم

 بعد از اینکه حاضر شدم چمدونمو برداشتم و رفتم پایین 

بودچمدونو یه کنار گذاشتم و به سامان چشمک زدم صداش در نیاد رو  مامان تو آشپزخونه مشغول

 پنجه پا آروم آروم رفتم پیش مامان و پخخخخخخخ کردم

 مامان ازجا پرید و دستشو گذاشت روقلبش منو سامان بس خندیدیم صدای مامان بلند شد

  نوشین بگیری ساعته74هناقےاله

بود حالا یه مدت آدم شده بود نباید هویت اصلیشو فراموش مامان اینا کارای هر روز نوشین _سامان

 میکردین

 به سامان چشمک زدم و گفتم:پس لازمه گاهی خودمو یه نشونی بدم...

 

 

 مامان خندیدوگفت:تو آدم نمیشی

 با حرص گفتم:مــــــــــامــــــــــان؟؟؟؟

 سامان خندید و گفت:حقیقت تلخه عزیزم

 م فروش تو یکی هیچی نگو آد_

 مردم داداش دارن ماهم داداش

 بیا صبونه تو بخور دیرت میشه _مامان

 چشششم _

 چند لقمه پنیر  خوردم و گفتم:ممنون مامانم

بلند  شدم مامانو بوسیدم چمدونمو برداشتم میخواستم برم تو حیاط که مامان گفت:بده سامان ببره 

 سنگینه

 د زدم و گفتم:زود باش دیرم شدچشمکی به سامان که قیافش پنچرشده بو_

خیلی حرصش گرفته بود پوفی کرد و گفت:حالا روز آخره که خونه ای ایشالا شهید شی دیگه 

 برنگردی

 چی میگی سامان؟؟؟دارم دلشوره میگیرم از الان _مامان

 مامان از خداتم باشه این بمیره ملت راحت میشن.من خودم به شخصه جشن میگیرم_
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 م و به سامان گفتم:من تاتو رو کفن نکنم نمیمیرم خیالت تختزبونمو درآورد

 در ورودی باز شد و بابا اومد تو 

 ساعته منتظرتم3نوشین دیر شدها 

باشه ای گفتم و رفتم اتاق نیوشا هنوز خواب بود بوسیدمش و رفتم پایین مامانو بغل کردم گونشو 

 بوسیدم و گفتم دلم براتون خیلی تنگ میشه

 شاش اشکی شد و گفت:نوشین تنها جایی نریامامان چ

 لباس گرم بپوشی

 زیادم پرخوری نکنی مسموم شی 

 پیشونیمو بوسید و محکم بغلم کرد و گفت:مراقب خودت باش

 

 تا وقتی رسیدیم مدرسه باباهمش گفت:نوشین حواست باشه ها.تنهاجایی نری....

 چشششم بابا روانیم کردین ها_

 که بودی خندیدو گفت:روانی

 لبامو آویزون کردم و مظلوم به بابا نگا کردم

بابا بهم نگاه کرد و گفت:حالا قهر نکن بقول سامان شاید شهید شدی دیگه ندیدیمت بخاطر تو برم 

 جهنم؟؟؟عمرا!!!

 بــــــــــابــــــــــا؟؟؟_

 ی پیاده شخیلی حرصم گرفته بودبابا تکیه داد به شیشه ماشین و گفت:خب دیگه میتونی 

 درو باز کردم که برم صدای خنده ی بابا پیچید

 سرمو برگردوندن و بهش نگا کردم

 فدای دختر مظلومم بشم کی اینجوریت کرده که هیچی نمیگی قبلا موبه سرمون نمیزاشتی_

 آهی کشیدم و گفتم:بیخیال

 دلم براتون تنگ میشه خدافظ

 شیبابا پیشونیمو بوسید و گفت مراقر خودت با

چمدونو برداشتمو رفتم مدرسه نسیم و سعیده و بهنوش وسط چمنا نشسته بودن و دست تکون 

 میدادن

 رفتم پیششون و شروع کردیم به حرف زدن 

 مدرسه برامن نماد عشقم بود از نقطه نقطه ی اون مدرسه خاطره داشتم
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ینم ا نمیتونم سروشوبببین قهقهه های دوستام فقط من دپرس بودم داشتم افسوس میخوردم که چر

 دلم خیــــــــــعلی براش تنگ شده بود

پاهامو تو بغلم گرفتم و سرمو گزاشتم رو پام و به روزایی که عشق سروش بودم فکر میکردم اینقد 

تو خاطراتم غرق شده بودم که فکر میکردم واقعاکنارمه داشتم حسش میکردم اشک ریختم تا آروم 

 شم

 م حس کردم گرمی دست کسیو رو شون

 هرم نفساشو کنار گوشم حس کردم 

آروم گفت:درکت میکنم نوشین جون ولی خودت بهترمیدونی فایده نداره این همه اشک حیف 

 نیس؟؟؟نوشین سروش الان خوشحاله تو داری براش اشک میریزی؟؟

یدونم م سرمو بلند کردم و باچشای اشکی خیره شدم به چشاش و گفتم:نسیم همه حرفاتو قبول دارم

دیگه برنمیگرده اما بخدا نمیتونم ماه رو میبینم قلبم تند میزنه نسیم نمیدونم سروش چرا رفت اما 

 مطمئنم دوسم داره اون همه عشق با یه حرف من حروم شد

 نوشین سروش اگه دوست داشت نمیرفت...ببخشید ولی این حقیقته_

 فراموشش کنم.... میدونم تنها چیزی که نمیدونم اینه که چرا نمیتونم_

 حرفای نسیم رو قبول داشتم پاشدم و با بچه ها رفتیم تو اتوبوس منو سعیده کنار هم نشستیم

 خانوم خرسند)مدیر مدرسه(:ایشالا که به سلامتی برگردین مراقب خودتون باشین

 بدون هماهنگی جایی نرین ها

 با خانوم خرسند خدافظی کردیم و اتوبوس حرکت کرد

 ه صحبت کردیم تا از شهر خارج شدیم که سعیده خوابیدبا سعید

 منم چشامو بستم و خوابیدم

 نسیم دستم  محکم فشار میداد و میگفت:پاشو دیگه نوشین چقد میخوابی تو؟

 خمیازه ای کشیدم و گفتم:وای چقد غرمیزنی نسیم 

 از مامانم راحت شدم تو کنه شدی؟؟؟

 بونی کن واسه ناهار بیدارت کردممشتشو زد به شونم و گفت:بیا و مهر

 گونشو بوسیدم و گفتم:ممنون آجی جونم

 سعیده رو ببین چقدراحت خوابه

جفتمون به صورت سعیده که مظلوم خواب بود نگاه کردیم که یهو گفتم:وای نسیم من دیگه کنار 

 سعیده نمیخوابم این پری شب عقد کرده میترسم منو با بهنام اشتباه بگیره
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 ندید و گفت:میدونی اگه بیدار شه مو رو سرت نمیزاره؟؟نسیم خ

 نسیم میگم بیا اذیتش کنیم این به راحتی بیدار نمیشه...._

 چشمکی بهم زد و گفت:حاضری؟

 آره_

 پس من رفتم پیش مرجان_

 گوشی سعیده رو برداشتم و اسم نسیمو بهنام سیو کردم

 یه تک به نسیم زدم و چشامو بستم

 ورد با دست زدم تو صورت سعیده و گفتم:پاشو دیگه گوشی بی صاحابتو جواب بدهگوشی زنگ خ

 سعیده خوابالود گفت:خودت جواب بده مامانمه

خــــــــــــــــــــره نوشته بهنام مامانت بود که جواب میدادم عین جن زده ها پاشد صاف نشست _

 دم چه عجب یادی از ما کردیو مغنه شو مرتب کرد بعد گوشیو جواب داد:سلام آقایی خو

 الووووو

 بهنام چیشد؟؟؟

 چرا جواب نمیدی

 نگرانی ازش میبارید بزور جلو خندمو گرفته بودم

 بهنام؟؟؟؟؟؟

 نسیم:خوبی سعیده جون؟ناهارت صندلی جلویه بردار نوش جونت و گوشیو قطع کرد

 سعیده گیج تو صورت من نگا کرد و گفت:یه دختر از گوشی بهنام؟؟؟

نسیم با خنده اومد سمتمون و گفت:حالا وقتی بهت زنگ زدم چرا مقنعتو مرتب کردی؟؟؟من که تو 

 رو پسندیدم

 سعیده بهم نگاه کرد و گفت:کار تو بود؟؟؟

 من؟؟؟؟ن باو من غلط بکنم_

 آره جون عمت_

 آ.....آ.....عمه نه_دستمو گرفتم جلو صورتش و گفتم

 من رو عمم غیرت دارم....

 کلی شوخی کردن و خندیدن سعیده خسته شد خوابید نسیمم رفت پیش دوستش بعد

 مدرسه ما بایه مدرسه دیگه بودیم

 منم با نگار دوست شدم که از مدرسه مانبود
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 اون شب منو نگار دردودل کردیم

 از غم و غصه هامون

 نوشین دوست پسر من اسمش عرفان بود_نگار

 با تعجب گفتم:بود؟؟؟؟؟

 ید و گفت:پسرا خیلی نامردن آهی کش

 ما از هم دوریم من مشهد اون تهران 

 عاشق کسی شد و به من گفت دیگه مزاحمش نشم

 نوشین سخته تموم زندگیت بگه مزاحم نشو

 آره عزیزم درکت میکنم خیلی سخته_

 میدونی نوشین اولش خیلی سخت بود همش گریه همش التماس_

 گرفتم  ولی الان یه مدتی هست تصمیممو

 چه تصمیمی؟؟؟_

دیگه عاشق پسر جماعت نشم دورش یه خط قرمز کشیدم حیف جوونیم نیس حرومش کنم؟الان _

 اون با عشقش خوشه من چرا خودمو ناراحت کنم؟

 حرفای نگار دقیقا زندگی من بود چن ماه اخیر رو تو ذهنم آوردم و واقعادرکش کردم

 تو عاشق شدی؟؟_نگار

 ار یکی قلبمو بین دستاش فشار دادحالم عوض شد انگ

 دستام یخ کرد 

 آهی کشیدم و گفتم:اوهوم عاشق شدم عاشق یکی که همه زندگیم شد اما رفت اسمش سروشه 

میخواستم امتحانش کنم خواستگاری که برام اومده بود رو گفتم دوست دارم سروشم گفت 

 خوشبختیتتو میخوام

 برو پی زندگیت

 یکنی سروش بخاطر خوشبختیت رفته کنار؟؟؟ینی تو واقعا فک م_

 ن نگار_

سروش همه ی خوشبختی من بود درسته آرزوی خوشبختی کرد اما تنها کسی که خوشبختیمو ازم 

 گرفت سروش بود 

 آبجی جون گریه نکن_

 با تعجب گفتم:گریه؟؟؟
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 اوهوم_

 اشکام میریزن دستمو رو صورتم کشیدم  و گفتم:دست خودم نیست اسمشو به زبون میارم

نگار بغلم کرد و گفت:نوشین بخدا ارزش نداره خودتو داغون کنی پسراهمشون بی احساسن 

 سروشم نامرده

 اون شب من بغل نگاراینقدر اشک ریختم که نفهمیدم کی خوابیدم

 با تکون دستای سعیده بیدار شدم

 نوشین پاشو برو مسواک بزن دیگه امشب بین راه جایی نمیمونیم_

 کجاییم سعیده؟_

 سمنان_

 شب بود55به ساعت مچیم نگاه کردم ساعت

رفتیم بیرون و مسواک زدیم بعد کلی حرف با بچه ها سوار اتوبوس شدم اون شب سعیده جاشو با 

زینب عوض کرد چون میدونس دلم میخواد با یکی صحبت کنم)کلا خوابه سعیده تو ماشین فک کنم 

 لالاییه واسش(

 شق زینب:حیف اون ع

 کی فکرشو میکرد سروش بره

 تو چشاش نگا کردم و گفتم:آره خیلی دلم براش تنگ شده

چن لحظه سکوت بینمون بود داشتم از شیشه ماه رو نگاه میکردم که زینب دستشو گذاشت رو 

 شونم و گفت:نمیخوای بهش بگی داری میری تهران؟

 لا براش مهم نیستم کلا عوض شده سرمو برگردوندم و گفتم:زینب سروش فقط خوردم میکنه اص

 اصلا هیچوقت فک نمیکردم اینقد بیرحم شه

 گوشیشو گرفت سمتم و گفت:بیا زنگ بزن

با دودلی گوشیو گرفتم شماره سروشو گرفتم قلبم تند میزد دستام سرد شده بود خیلی استرس 

 داشتم

 بالاخره جواب داد

 بله؟_

 سلام سروش_

 سلام...شما؟_

 قعا....اینقدر زود فراموش شدم؟؟؟ممنون وا_
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 خیلی ازش دلخور شدم که به من گفت شما!!!!

 نوشین تویی؟_

 اوهوم_

 کاری داشتی؟_

 آره کارت دارم میخواستم بگم من الان سمنانم چن ساعت دیگه میرسم تهران میشه ببینمت؟_

 نه من اون موقع خوابم_

 اینقد رک و صریح حرفشو زد که شوکه شدم

 سروش من نبود این

 حالاچرا میخوای منو ببینی؟؟؟_

 خداوکیلی سوال بود سروش پرسید؟

 نابود شدم

 میخوام عکستو بدم بهت_

 بندازش آشغالی_

سروش میفهمی چی میگی؟؟؟ینی دیدن من اینقدر آزارت میده؟؟؟انداختم لعنتی ولی نتونستم _

 دوباره برداشتمش

 با قیچی ریز ریزش کن_

 وش نوروز که سوگند اومد میدم بهشبیخیال سر_

 باشه خدافظ_

 با نا امیدی گفتم:خدافظ

 صدای بوق گوشی تو گوشم پیچید و اشکام رو گونه هام سُر خورد 

 دلم از دنیا گرفته بود اماکاری ازم برنمیومد

 نوشین سروش پیام داده_زینب

 سرمو بلند کردم اشکامو پاک کردم و گوشیو گرفتم

 یامو باز کردمبا استرس پ

نوشته بود:نمیخواد عکسو بدی سوگند دوست ندارم کسی بدونه خودم نوروز میام خونتون عکسمو 

 میگیرم فقط جوری تظاهر کن که بینمون چیزی نبوده

 داغون شدم

 اینقد براش بی ارزش بودم که نمیخواس کسی بدونه؟؟؟
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 آخه من چه گناهی کرده بودم

 ار بودم و آسمونو نگاه میکردم صبح بید4اون شب تا ساعت  

 صبح که بیدار شدم جمکران بودیم

 رسیدیم قرارگاه حمیدیه8شب ساعتای

 چمدونامون رو برداشتیم ورفتیم اتاقامون

 همه دور هم نشسته بودیم که بحث رسیدسر امتحانا و نمرات ترم

 سعیده:من که این ترم نمره هام افتضاحه

 نسیم:آره جون عمت تو نخونی؟

 منو که همتون میدونین هیچی نخوندم

سعیده:نوشین خدایی تو خجالت نمیکشی درس نمیخونی؟بخاطر سروش کلا از درست زدی همش 

 گریه اینجوری که چیزی درست نمیشه تو باید آیندتو بسازی

 نمیدونم چی بگم.حالانمره های من خوبه سوگند نمره هاش از من بد تره_

 ونهوالا سوگند که اصلا نمیخ

 باتعجب گفت:مگه میشه؟؟؟مگه داریم؟؟؟

 آره میخوای زنگ بزنم معدلشو بپرسم؟_

 سعیده چشمکی زد و گوشیشو انداخت سمتم تو هوا گرفتمش

 شماره سوگندو گرفتم و منتظر موندم ولی جواب نداد 

 بچه ها به نظرتون زنگ بزنم خونشون؟؟

 و منتظر موندمنسیم سری تکون داد و من شماره خونشونو گرفتم 

 بوق5

 بوق 2

 بوق3

 بله؟؟؟_

 شوکه شدم صدای سروشمو شنیدم.....

 انتظار نداشتم سروش جواب بده 

 با ترس گفتم:سلام سوگند هستش؟

 سلام آره چند لحظه گوشیو خدمتتون_

 منتظر بودم که سروش یهو گفت:ببخشید شما؟؟؟؟؟
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 دستام سرد شد بهش گفتم:نوشینم

 د خوابهببخشید سوگن_

 خیلی کلافه شدم میدونستم دروغ میگه

 سروش میدونم بیداره گوشیو بده بهش_

 باشه صبر کن_

 اما گوشیو نداد بهش گذاشته بود و رفته بود

 منم بعد چند لحظه گوشیو قطع کردم خیلی حرصم گرفته بود

 خدایا این زندگی بود من داشتم؟؟؟

بانی شو به آتیش میکشونم حالا خودش با بی محلیاش  یکی که میگفت غم تو دلت بیفته باعث و

 وجودمو به آتیش میکشید

 بخدا میسوختم

 با دوستام صحبت کردم و دلداریم دادن

 کارش خیلی زشت بود

 بیخیالش شدم و رفتم بخوابم

 صبح بیدار شدم رفتیم اروند کنار

 تو راه که برمیگشتیم شیلا اومد پیشم

 میدونستم یه چیزی شده

 اواخر به شیلا گفتم:کمتر دور و بر من باشه

 سلام....نوشین یه دقیقه بیا اینجا_شیلا

 سلام واسه چی؟؟_

 حالا بیا میگم_

 به سعیده نگاهی کردم  که سرشو تکون داد

 رفتم کنار شیلا نشستم و گفتم:خب بگو

 سروش دیشب به من پیام داد_

پیام میده منم گفتم به من ربطی نداره چی بین شماس قلبم درد گرفت گفتم:اون خیلی وقته به تو 

 الانم میگم به من مربوط نیس

 شیلا:خب معلومه به تو ربطی نداره اما سروش دیشب پیام داد بهت بگم بهش زنگ بزنی

 بامن چیکار داره؟ _
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 بار زنگ زده که چیشد نوشین زنگ نزد2من چه میدونم یه زنگ بزن از صبح _

 لا ببینم چی میشهپاشدم و گفتم:حا

 نگار:زنگ نزنی بهش ها خیلی پررو میشه

 سعیده:من که نمیدونم چی بگم

 نسیم:زنگ بزن شاید کارت داشته باشه

 زنگ که میزنم اما الان نه_

 نسیم:آره هر چی دیرتر زنگ بزنی بهتره فک میکنه از دوریش دق کردی

 بخدا سعیده:ما که دیدیم حالشو از دق کردن چیزی کم نداره

 رفتیم بیرون سوغاتی خریدیم و وقتمو با سوغاتی خریدن پر کردم 

 خیلی سخت بود میترسیدم به سروش زنگ بزنم یا نه؟

چن روزی  که شلمچه بودم با دوستان خیلی خوش گذشت مگه میشه با دوستات باشی و خوش 

 نگذره؟؟؟

 ؟؟به قدر کافی دیر شدهگفتم:حالا زنگ بزنم سعیده52.32تو راه برگشت بودیم شب ساعت

 زنگ بزن ولی حواست باشه چی میگی_

 نگار:نوشین زنگ نزنی میکشمت پسره ی*****خیلی خودتو کوچیک میکنی اگه زنگ بزنی 

 نسیم:بزار زنگ بزنه شاید کارش داشته باشه

 نگار گوشیشو گرفت سمتم و گفت:فقط امیدوارم مثل دفعه ی پیش نشه که خرخره شو میجوام 

 ی تکون دادم و با دلی پر از آشوب و دلهره و کلی حس پیچیده شمارشو گرفتمسر

 منتظر بودم تا جواب بده

 بله؟_

 سلام......آقاسروش_

 نوشینی؟_

 اوهوم_

 خوبی؟؟؟خوش میگذره؟_

 واقعا سروش حال منو میپرسید شوکه شده بودم

 ممنون خوبه خوش میگذره جای شما خالی_

 دوستان بجای ما_

 کاری داشتی؟_
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 آره میخواستم بپرسم کجایی؟؟؟_

 تازه رسیدیم اهواز_

 کی میرسین تهران؟؟؟_

 فک کنم فردا چطور؟_

 میخوام ببینمت_

اینقدر که دلم براش تنگ شده بود همه بدیاشو نادیده گرفتم و گفتم:باشه فقط شلمچه همش بارون 

 و سرتمیبارید من لباسام گِلیه بهم بخندی با کفش میزنم ت

 خندید و گفت:من غلط بکنم بخوام بخندم

 نگار زد تو پهلوم و گفت:گوشیو بده من

 نگار باسروش من چیکار داشت؟؟؟

 نمیدونستم نگار با سروش چه حرفی داره

 به سروش گفتم:سروش دوستم باهات کار داره

 چیکارم داره_

 نمیدونم والا یه دقیقه باهاش صحبت کن _

 باشه_

 دم به نگار و کنجکاو بهش خیره شدهگوشیو دا

 چی میگی؟؟؟_نگار

 من که حرفی نزدم خانوم محترم_

 برو بابا قورباغه ی مارمولک_

چشام قد کاسه شده بود گوشیو از نگار گرفتم و به سروش گفتم:من از طرف دوستم معذرت 

 میخوام ازت

 مهم نیس بیخیال....فردا میبینمت بیدارم کنیا_

 باشه خدافظ_

 مراقب خودت باش_

 گوشیو قط کردم و به نگار نگاه کردم 

 نگار:چیه؟؟؟چیزی شده؟؟_

 وا نگار چقد ریلکسی این چه حرفی بود به سروش گفتی؟؟؟

 حقشه نوشین اعصابم خورده عرفان تنهام گذاشته_
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 عرفان تنهات گذاشته به سروش چه ربطی داره آخه؟؟؟_

داغون میشم اینقد ساده میبخشی اون شب که اومدی باهام خب سروش توروتنها گذاشته نوشین _

 درد و دل کردی داغون شدم

تو هنوز عکسشو نگه داشتی لحظه لحظه ی عمرت عکسش باهاته تو حتی دست خطشو از چن سال 

 پیش نگه داشتی تو کیف پولت پر از خاطرس همش برگه های پیامای سروشه

 نوشین چرا خودتو داغون میکنی؟؟؟

 بیرون افکار پوچ توذهنتوبریز

 عشق آخرش درده

 نوشیننننننن؟؟؟

 باچشای بسته گفتم:چی میگی سعیده؟؟؟

 پاشو حاضرشو میخوایم برانماز پیاده شیم_

 مقنعه مو سرم کرد و دکمه های مانتومو بستم پا شدم که برم دیدم همه خوابن

 سعیده؟؟؟_

 ریلکس گفت:جانم؟

 به ساعتت نگا کن_؟خیلی ریلکس تر گفتچرا بقیه خوابن_باتعجب گفتم

شب بود خیلی حرصم گرفت من کلا تو ماشین خوابم نمیبرد اون 2وقتی ساعتمو نگا کردم ساعت

 شب اولین شبی بود که خوابیده بودم

 دندونامو بهم فشردم و گفتم:میکشمت

 این به اون در یادته گفتی بهنام زنگ زده؟_

 م میاد تا صبح با سعیده صحبت کردیم و آهنگ گوش کردیمالهی بمیری سعیده الان من خواب

 نمیدونستم سروش چرا یهو شخصیتش عوض میشه 

 صبح رسیدیم قم1ساعت

 رفتیم حرم حضرت معصومه نمازمونو خوندیم و با سعیده رفتیم برا نامزدش سوغاتی بخریم

 دیمخیلی گشتیم بالاخره یه گوی شیشه ای که توش عروس دوماد داشت رو خری

 که گفتن باید بریم تهران9تو شهر یه دوری زدیم تا ساعت

 خیلی استرس داشتم نمیدونستم چطوری رفتار کنم

 به سروش زنگ زدم بیدارش کنم9ساعت

 دلم پر از حسای مبهم بود
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 دلتنگی و استرس

 چقد دلم براش تنگ شده بود 

 حسی رو داشتم که هیچوقت نداشتم 

 نوشین استرس نداشته باش سروش نمیاد نگار اومد پیشم و گفت:

 با قاطعیت گفتم:مطمئنم میاد دلش تنگ شده

 آه پر سوزی کشید و گفت:فقط امیدوارم بیاد اما من که سروشو میشناسم نمیاد

 فاصله ی قم تا تهران خیلی زو تموم شد به سعیده گفتم:وای چقد زود گذشت ها

 گذرهخندید و گفت:چون استرس داری زمان زود می

 مرقد امام خمینی پیاده شدیم 

 همه رفتن فقط من موندم

 نگار:بیام ببینم نیومده حال میکنم الکی اینجا نمون

 وا نگار تو برو من بعدامیام _

 میگم نمیاد توهم همش سروش سروش اصلا من رفتم فعلا_

 خدافظ_

 شماره سروشو گرفتم و منتظر موندم اما جواب نداد

 شک کردم  به حرفای نگار

 واقعاسروش اینجور آدمیه که الکی حرف بزنه؟؟؟

 این همه استرس گرفتم 

 این همه انتظار 

 حسای مبهم

 آشوب دلم

 هوا خیلی خوب بود تو دلم غوغابود نمیتونستم برم پیش بچه ها آخه مسخرم میکردن 

 آروم قدم میزدم که گوشی زنگ خورد

 تم به صفحه گوشی نگا کردم سروش بود دلم هری ریختبا دستایی که میلرزید گوشیو برداش

 سلام سروش کجایی گوشیتو جواب ندادی؟؟_

 تو راه بودم الان تازه رسیدم ورودی_

 زودتر بیا دیگه میریما_

 کجایی تو الان؟_ 
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 من چطوری بهت بگم آخه؟کنار ولووی زرد واستادم_

 باشه گوشیو قطع نکن تا پیدات کنم_

 باشه_

 برتو نگا من که ندیدمت دورو_

 واستا یه چرخی دور خودم بزنم_

 سروش خندیدو گفت:عجب

 خودتوپیپیچونی

 دور خودم چرخیدم و نگاهی به اطرافم انداختم اما ندیدمش 

 سروش نمیبینمت_

 واستا واستا رو تو اینور کن_

 چرخیدم و سروشو از دور دیدم که داره میاد سمتم

 بود چقد دلم براش تنگ شده

 اون موقع فهمیدم چقد دوسش دارم قطره ی اشک از گوشه چشمم چکید

 با هر قدمی که بهم نزدیکترمیشد قلبم تندتر میزد

 وقتی اومدروبروم واستاد دستام عین یخ شده بود

 سلام نوشین خانوم_سروش

 سلام_

 خوبی؟چه خبرا؟_

 خشیدممنون...سروش یه دقیقه من تو اتوبوس کار دارم میام بب_

 باش منتظرتم_

رفتم سمت اتوبوس و کولمو گذاشتم داشتم دوربینم رو برمیداشتم که ناهید گفت:وای نوشین 

 سروش که اومده 

 باتعجب گفتم:تو از کجا میدونی؟؟

 با هیجان گفت:داشتم میومدم دیدمش نشسته یهو گفتم وای سروش

شناسی داده سروشم گفت پس نوشینومیاونم گفت منو از کجا میشناسی گفتم نوشین عکستونشونم 

 بهش بگو منتظرشم

 بدو عشقت اومده

 خندیدم و گفتم:خودم دیدمش زبونمو براش درآوردم و رفتم پیش سروش
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سروش زیر آلاچیق نشسته بود داشتم میرفتم سمتش که دوستامو دیدم برام دست تکون دادن 

 سروش پاشد اومد پیشمو و گفت:قدم بزنیم؟

 باشه_

 ین من گفتم ببسنمت تا حرفاتو بهم بگینوش_

 من رو در رو واقعا استرس دارم کلی حرف دارم اما نمیدونم از کجا شروع کنم_

 از هرجایی که دوس داری _

 سروش کنارم بود

 عشقم

 زندگیم

 همه وجودم کنارم قدم میزد

ایین و رمو انداختم پتو چشاش نگاه کردم اونم داشت بهم نگا میکرد نتونستم نگاشو تحمل کنم س

 کنارش قدم زدم از شدت استرس تشنم شده بود به سروش گفتم:وای چقد تشنم شده

 بریم کافی شاپ؟؟_

 نمیشه اگه آقای دریادل بفهمه پوستمو میکنه_

 من از اونا نمیترسم الان بریم پیش مسئولات بگم پسر عمتم؟؟؟_

 خندیدم و گفتم:از این کارا بلدی؟؟؟_

 کردی پس چی فک_

 راستی نوشین زنگ زدی خونمون کار داشتی؟؟؟

 آره میخواستم معدل سوگندو بپرسم_

 جدی؟_

 آره ....میدونستم سوگند بیداره ولی واقعاچرا گوشیو بهش ندادی؟_

 من فک کردم میخوای به خونوادم همه چیو بگی_

 سروش؟؟؟_

 جانم؟_

 من اینجور آدمیم؟به خونوادت بگم که چی؟؟؟_

 ه بابام بفهمه از ارث محروم میشماگ_

 عجب....خونواده من که فهمیدن فقط نصیحتم کردن_

 وای نوشین روم نمیشه تو چشای دایی نگا کنم_
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 نوشین؟_

 جانم؟_

 اونجارو ببین_

 عینک دودیو از رو چشام برداشتم و به قسمتی که سروش اشاره کرده بود نگاه کردم

 غل هم بودنیه دختر پسر زیر الاچیق تو ب

 بااخم به سروش نگاه کردم و گفتم:خب که چی؟؟؟

 هیچی....میگما نوشین بریم خونمون؟_

 الان بریم خونتون مامانت نمیگه اینو ازکجا آوردی؟؟؟_

 خب میگم رفتم حرم دیدمت بریم دیگه بهمن ماشین آورده_

 خیلی ضایس_

 باشه پس بیخیال_

 رو آب بخور تشنت بودراستی نوشین اناش اونجا شیر آبه ب

 حرصم گرفته بودبا لحن طلبکارانه گفتم:دیدم آبش قطع بود چطور متوجه نشدی رفتم

 نمیدونم والا_

خو حد اقل اونور نرو اولین باری که تو تهران قرار گذاشتیم بهش زهراس خدایی اینجا کسی _

 قرارمیزاره؟؟؟

 خندیدم و گفتم:مجبوریم میفهمی مجبور

 ه بودیم رو برگشتیمراهی که رفت

 سروش؟_

 جانم؟_

 دوربینو روشن کردم و عکسای شلمچه رو نشونش دادم

 ببین چقد گِلی بود _

 دستشو آورد  جلو که دوربینو بگیره من جاخالی دادم

 دوربینو جمع کردم و سروش هیچی نگفت....

آب  سروش گفتم:مننمیدونستم چی بگم خیلی تشنم بود داشتم از تشنگی میمردم بالاخره به 

 میخوام سروش 

 بریم کافی شاپ؟_

 نوچ_
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 ای بابا...چی بگم بهت _

هیچی نگفتم رفتیم جلوتر سروش گفت:یه دقیقه واستا برات میوه گرفتم سر راه تو ماشینه برم 

 بیارم

 با لحن خیلی بدی گفتم:میوه میخوام چیکار خودم دارم

 چیزی نگفت

 و شیلا رو دیدیمهمینجور که قدم میزدیم کوثر 

 اومدن پیشمون و من گفتم:

 سروش اینم شیلا دوستم و اینم کوثر_

 باهم سلامی کردن و بعدش منو سروش رفتیم بشینیم صحبتامونو بکنیم

 سروش؟_

 جانم؟_

 تو بشین من الان میام_

ید شسروش باشه ای گفت و نشست رفتم سمت اتوبوس و به آقای حیاتی که راننده بود گفتم:ببخ

 آب ندارین؟؟؟

 لیتریه زیر صندلیه برو بردار5.1بطری های آب معدنی_

 رفتم یه بطری برداشتم و خیلی خوشحال از آقای حیاتی تشکر کردم

 سر بطری رو باز کردم یکم ازش خوردم

 رفتم پایین دیدم سروش پیش دوستش بهمنه صداش کردم و باهم رفتیم زیر آلاچیق نشستیم

 روم نشسته بودسروش دقیقا روب

 حرفاتو بگو_

 سروش همش تقصیر تو بود این جدایی_

 نه تقصیر تو بود_

 بطری آب رو به دهنم نزدیک کردم و آب خوردم بعد آب بطریو ریختم رو میزی که بینمون بود 

 یهو بطری آب رو تو صورت سروش پاشیدم

 نسروش سریع  بلند شدوبا تعجب گفت:بهمن گفت آبارو میریزی روم

دستام یخ کرد قلبم فشرده شده بود تنها چیزی که به ذهنم رسید این بود که جلو چشم سروش 

 نباشم خیلی شرمنده شدم
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سرمو انداختم پایین و سریع رفتم تو اتوبوس از پشت شیشه داشتم سروشو نگاه میکردم که بین  

 تمجمعیت کاپشنشو در میاره سمتم نگاه کرد و سری تکون داد بغض بدی داش

 بخدا نمیخواستم آبارو بریزم تو صورتش 

 اصلا نمیدونستم چیشد که آباریخت تو صورتش

 

 اشکام رو گونه هام سُر میخور د 

 دلم از خودم گرفته بود

 چرا اینکارو کردم؟؟؟

 نوشین گوشیو بگیر سروش زنگ زده میگه بیا پایین میخوام باهات خدافظی کنم_نگار

 توبوس پیچید.....صدای هق هق گریم تو ا

نگار گوشیو داد بهم حوصله خودمم نداشتم خاموشش کردم و گفتم:الان سروش توف نمیندازه تو 

 صورتم زنگ بزنه بگه باهات خدافظی کنم؟؟؟چرا از اذیت کردن من لذت میبرین آخه؟؟؟

 سعیده:نوشین پاشو برو بخداناراحت نیس ازت ببین هنوز اینجاس بخاطر من که نمونده 

 با گریه گفتم:بخاطر من نیس واسه شیلامونده

 کیف پولمو برداشتم و درشو باز کردم عکس شیلا رو برداشتم و رفتم پایین

 ماشین بهمن دقیقا جلو اتوبوس بود سروش کنار بهمن نشسته بود 

 عکس شیلا رو انداختم تو ماشین و رفتم

 که سروش گفت:این چیه؟؟؟

 ببین میفهمی_

 تامرفتم پیش دوس

 که آقای دریادل گفت:به خانوم توکلی نباید ناهار بدیم

 از حرفش شوکه شدم

 گفتم:اتفاقی افتاده؟؟؟

 زینب سرشو آورد کنار گوشم و گفت:وقتی آبارو ریختی تو صورت سروش همه دیدن

 استرس بدی گرفتم آخه آقای دریادل از طرف بسیج بود 

 ار نخوردماینقد از نبودن سروش داغون بودم که ناه

 بغض بدی به گلوم چنگ انداخته بود

 همش با غذام بازی میکردم و اشک میریختم
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 سعیده منو برد یه هوایی بخورم

 رفتم سر همون آلاچیقی که آبارو ریختم

 باز که اومدی اینجا؟_سعیده

 سعیده بخدانمیخواستم آبارو بریزم تو صورتش_

 چی بگم؟؟؟ پاشو بریم_

 وس عکس سروشو برداشتمرفتیم تو اتوب_

و تو چشاش نگاکردم و گفتم:بخداسروش به عشقمون که از همه چی واسم مهمتره نمیخواستم آبارو 

 بریزم تو صورتت

 کوثر دویید و اومد کنارم و گفت:نوشین بخدا سروش برگشت پاشو برو ازش معذرت خواهی کن

 سروش بخاطر من نیومده

 ل یه زنگ بزن بهشگوشیشو گرفت سمتم و گفت:خب لااق

 گوشیو گذاشتم رو صندلی و اشک ریختم دستمو گذاشتم جلو دهنم تا صدام خفه شه

 نوشین سروش اومد دوباره پاشو برو_سعیده

 با هق هق گریه گفتم:اون دیگه باورم نمیکنه

 حالا پاشو برو_

 حالشو ندارم سعیده با این چشای قرمزم نمیرم_

 یگه راحت شدیعصبی شد و گفت: سروش رفت د

 سرمو بین دستام گرفتم و آروم اشک ریختم

 بعد اینکه آروم شدم گوشیو برداشتم و شماره سروش رو گرفتم

 توقلبم آشوب بود نمیدونستم سروش منو میبخشه یانه

 سلام_

 سلام سروش.خوبی؟؟_

 آره_

 چقد زود رفتی؟_

 آهی کشید و هیچی نگفت

 داشت عذابم میداد

 چیزی بگوووو بهش گفتم:یه

 چی بگم نوشین؟_
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 دلت خنک شد دیگه

 بخدا سروش نمیدونستم چیشد اصلا نمیخواستم آبارو بریزم رو صورتت_

 گوش کن نوشین_

 نه تو گوش کن_

 من نمیخوام گوش کنم نوشین فقط یه دقیقه گوش کن_

 باشه بگو سراپا گوشم_

ن بد کردی جلو اون همه آدم وسط زمستون آهی سوزناکی کشید و گفت:آدما یه ظرفیتی دارن نوشی

تو صورتم آب ریختی فقط واسه اینکه دلت خنک شه حالا به هدفت رسیدی جلو دوستم خورد شدم 

 دیگه حرفی ندارم

با گریه و خواهش گفتم:به جون نیوشا که میخوام دنیاش نباشه نمیخواستم آب بریزم اصلا نمیدونم 

 چیشد تو رو خدا نروووو

 ریختی هیچی نوشین آبایی که_

 

 قبول

 

 ناخواسته بود

 اما حرفای دوستت چی؟؟؟اون چه حرفی بود که دوستت دیشب به من گفت؟؟؟

 بخدا نمیدونستم چی میخواس بهت بگه _

 خوشم میاد هیچیو نمیدونی_

 میگم بریم خونمون

 میگی نه

 میگم کافی شاپ

 میگی نه

 میگم میوه آوردم

 میگی نمیخوام

 ن همه به کنار نوشی

 تو دوربینو از زیر دست من کشیدی؟؟؟؟؟؟؟

 یعنی بهم اینقد اعتماد نداری

 عکسای دوستام توش بود گفتن راضی نیستن_
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 منطقت منو قانع نمیکنه نوشین_

 همه اینارو نوشتم هیچوقت یادم نمیره 

 حالا شناختمت 

 سروش تو رو خدا ببخش_

 د نوشین من چطوری ببخشم؟؟؟_

 هت زنگ میزنم بیا میخوام باهات خدافظی کنم نمیایب

 دفعه تا خروجی رفتیم دلم پیشت بود به بهمن گفتم برگرد شاید پشیمون باشه1بخدا

 وقتی  صدام زدی و بطری آب دستت بود بهمن گفت برو که الان نوشین آبارو میریزه روت

 گفتم نه نوشین اونجور دختری نیس

 ن نگاه میکردن کوچیکم کردی نوشین دیگه واقعا نمیتونماون همه آدم داشتن به م

 یه بن بست

 یه اجبار

 نمیتونستم کاری کنم

 دلم خیلی گرفته بود بهش گفتم:خیلی دوس دارم روز تولدت کنارت باشم

 فروردین بیام خونتون6درک میکنم که سخته سعی میکنم _

 خدافظ براهمیشه

 و گوشی رو قطع کرد

 ن عذاب کشیدمچقد اون روز م

 چقد از دوستان حرف شنیدم

 درد بدی بود

 اینی که میگم رو خیلیایی که از عشقشون جداشدن میفهمن

 نه اشکام مرحمی بود ونه میتونستم بیخیال باشم

 کوثر:من به سروش یه زنگ میزنم باهاش صحبت میکنم

 هیچی نگفتم دیگه سروش منو نمیخواست

 ی سروش رو گرفت کوثر گوشیو برداشت و شماره

 سلام میتونم باهات صحبت کنم؟؟؟کوثرم دوست نوشین_

 بله_

 ساعته داره گریه میکنه؟2به نوشین چی گفتی اینقد حالش بده الان_
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 من نوشینو دوست دارم اما شما ندیدین بامن چیکار کرد_

 کوثر خندیدوگفت:ندیدم ولی شنیدم

 نوشین منو جلو  دوستام له کرد _

 سش داری ببخششاگه دو_

 نمیتونم دیگه واقعانمیتونم_

 باشه ببخشید مزاحم شدم خدافظ_

خوابیدم تا اون موقع داشتم فکر میکردم چیشد که سروش 4چقد حالم بد بود اون شب ساعت

 رفت؟؟؟

 چرا آبارو ریختم تو صورتش؟؟؟

 هرچی فک کردم چرا آبارو ریختم توصورتش به هیچ نتیجه ای نرسیدم

 شیلا بیدارم کرد که زنگ بزنم به سروش6.1ساعت 

 شمارشو گرفتم و گفتم:سلام ببخشید از خواب بیدارت کردم من رسیدم

 این چه حرفیه خودم ازت خواستم وقتی رسیدی بهم خبر بدی _

 باشه خدافظ_

 مراقب خودت باش_

 یعنی من هنوزم واسه سروش مهم بودم؟؟؟؟

 نگرونیاش برا کس دیگه ای باشه نمیتونستم تصور کنم مهربونیاش و دل

 وقتی رفتم خونه

 شب 7بی رمق افتادم رو تخت و خوابیدم تا

 از اون روزسروش مال من نبود تازه میخواستیم باهم آشتی کنیم 

 همیشه پشیمون بودم از رفتنم

 من بدون سروش هیچ بودم

که ازش داشتم وقتاییم که  روز و شبم یکی شده بود وقتای دلتنگی ماه مرحمم بود و همون عکسی

 بهش زنگ میزدم همش باعصبانیت صحبت میکرد و میگفت مزاحم نشو

 خیلی شبا تاصبح بیدار بودم واشک ریختم 

 خیلی وقتا میرفتم مدرسه خاطرات میومد تو ذهنم

 راه مدرسه برام عذاب آور بود

 همه چی خاطره بود
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 خدایا....

 دنیات خیلی عجیبه

 روزایی که میخندی باید گریه کنییه روز بخاطر 

 دفتر خاطراتم شده بود همدمم

 تنها مرحمی که میشدباهاش درد و دل کرد و محکوم بود سر گذشت زندگی منو بدونه

 حوصله هیشکیو نداشتم فقط دوست داشتم تنها باشم

 95نوروز رسید نوروز سال

 نوروزی که کلی برنامه داشتیم باسروش

 تولدش میاد خوشحال بودمروحساب اینکه روز

 دلتنگیو تحمل کردم فقط بخاطر قولی که سروش بهم داده بود

 تو اتاقم نشسته بودم و داشتم مینوشتم تادلم آروم بگیره

 سلام دفترم

 نمیدونم امسال میبینمش یا نه؟

 ولی خدایی دلم براش تنگ شده 

 دفعه دوره کردم522همه خاطراتشو

 شمدیگه با عکسش آروم نمی

 میدونی؟؟؟

 راستش دلم واسه صداش تنگ شده

 واسه دل نگرونیاش

 باور نمیکنم که دوسم نداره

 یعنی واقعا اگه بخوامم نمیتونم باور کنم

 یعنی الان کجاست؟؟؟

 اونم به من فک میکنه؟؟؟؟

 اونم دلش برامن تنگ میشه؟؟؟

 چیشد اون دوست دارم گفتناش؟؟؟

 اون قول و قراراش

 اقعا دوسم داشت؟؟؟یعنی و

 میرم تو خاطرات دنبال نشونی میگردم
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 وارد خاطرات که میشم کنترل اشکام دست خودم نیس

 دیگه ندارمش که صبحا به عشقش از خواب بیدار شم

 یا شبا اینقدر بهش پیام بدم تا بخوابم

 دفترمو بستم زانوهامو بغل کردم و  اشک ریختم...

 تقه ای به در اتاق خورد

 رمو از رو زانوهام برداشتم و گفتم:بله؟؟؟س

 نوشین زود بیا پایین عمت تو راهه الان میرسن_مامان

 چشم مامان_

 ازجام بلند شدم و رفتم جلو آینه چشام خیلی قرمز شده بود حولمو برداشتم و رفتم دوش گرفتم

 کلی دلهره داشتم

 سروشومیبینم یانه؟؟؟

 اصلامیاد خونمون؟؟؟

 واسش تنگ شدهدلم خیای 

 تصمیم گرفتم بیخیال باشم

 یا میاد یا نمیاد

 بعد از دوش گرفتنم یه تونیک مشکی پوشیدم

 از وقتی سروش رفت همیشه لباسای تیره میپوشم

 رفتم پایین تو آشپز خونه نشستم و به مامان کمک میکردم

 صدای آیفون اومد

دم در باعمه اینا حوال پرسی کردیم منتظربودم مامان رفت درو باز کنه  پاشدم دستامو شستم رفتم 

 سروش بیاد تو اما سوگند درو بست

 قلبم فشرده شد چشام تار میدید

 ببخشیدی گفتم و رفتم آشپز خونه 

 خودمو مشغول کردم که سوگند اومد پیشم و بهم گفت:چته نوشین؟

 چیزی نیس_

 بخاطر سروش ناراحتی؟_

 دونست منو سروش همو دوس داریمخیلی تعجب کردم آخه سوگند نمی

 خودمو زدم به بیخیالی و با بیتفاوتی گفتم:سروشو کجای دلم بزارم یه چیزی گفتیا
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 چشمکی زد و گفت:سروش همه چیو به من گفته

 باعجله گفتم:چی گفته؟؟؟

 تو که گفتی با سروش نیستی!

 سرمو انداختم پائین و گفتم:خب حالا فک کن باهم هستیم

 بودین_

 تو که همه چیو میدونی دیگه چرا میپرسی؟؟؟حالا بگو سروش چی گفته_

 چیز زیادی نگفت_

 فقط گفت من عاشق نوشین بودم خیلیم دوسش داشتم اما یه کاری کرد که ازش متنفر شدم

 درد عجیبی به قلبم چنگ زد به سوگند گفتم:من نمیخواستم اینجوری بشه خیلیم دوسش دارم

داشت نوشین. قسم میخورد میگفت وقتی رفتم مشهد بین راه چن جایی که سروش خیلی دوست _

 واستادم اسمامونو کنار هم نوشتم عین همونی که رو دیوار خونتون نوشته

 صورتمو با دستام پوشوندم و به نوشته سروش فک کردم یه روزی عشقش بودم

 هنوزم دیدن اون دیوار برام عذاب آوره

 چرا سروش نیومد؟؟؟

لی دوست داشت بیاد ولی براش کار پیش اومد مجبور شد برگرده تا دیروز مشهد بود گفت خی_

 ازتون معذرت خواهی کنم

 چن روز بعد تولد سروش بود خیلی دوست داشتم بهش تبریک بگم اما از له شدنم میترسیدم

 دتنها چیزی که واسم مهم بود تبریک گفتن تولدش بود دلم خیلی برا صداش تنگ شده بو

 دلمو زدم به دریا و لبه ی تختم نشستم شماره سروشو گرفتم

 اما جواب نداد رفت رو پیغام گیر

 دفترمو از کشوی کمدم برداشتم و یه قلب کشیدم 

 و کنارش نوشتم

 

 همیشه یکی هست که درد دلت رو بهش بگی اما وای از اون روزی که خودش بشه درد دلت

 دفترم؟؟؟

 آهنگ غمگین گوش میکنم فک میکنم چرته ؟؟؟متن غمگین واسم چرت بودتم یادته یه روز میگف

 یه روزی میخندیدم به هر چی غم و غصه بود، یادش بخیر...

 یادش بخیر
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 بهم میگفت دردت چیع؟؟؟

 میگفتم من دردی ندارم من خیلیم خوشبختم

 اما حالا که تنهام هیشکی نیس ازم بپرسه دردت چیه...!

 شونیم کشیدم و گوشیو برداشتم دوباره شماره سروشو گرفتمدستمو رو پی

 بله؟_

 سلام خوبی؟_

 ممنون.شما؟_

 نوشینم _

 آها کاری داشتی؟؟؟_

 تو به سوگند همه چیو گفتی؟_

 من گفتم نگم تو میگی خودم گفتم آره_

 کار خوبی کردی...میخواستم تولدتو تبریک بگم_

 تولدت مبارک

 ممنون_

 مبارک من ممنون نبود جواب تولدت

 جواب اون همه عشق و انتظار من این نبود

 ولی ایکاش فقط همین بود

 وقتی میخواستم خدافظی کنم بهم گفت:دیگه مزاحمم نشو

 اون همه عشق و نزدیکی و این همه تنفر و دوری باهم تناقض داشت

 سروش شدید عوض شده بود

 تحت هیچ شرایطی نرم نشد

 م تقصیر سروش بود جداییمونکم کم باور کرد

 اگه دوسم داشت نباید میرفت

امتحانای ترم از راه رسید یه شب کوثر زنگ زد خونمون و گفت:نوشین تمام عکسای سروش تو 

 گوشیه شیلاس باهم دوستن

 نه کوثر سروش اینکارو نمیکنه من باورش دارم_

 هیچوقت تو زندگیم به سروش شک نکردم

 امتحان ادبیات داشتیم5ودیم ساعتروز بعد شیفت ظهر ب
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 بعد امتحان با شیلا و کوثر تو حیاط مدرسه نشستیم

 داشتیم صحبت میکردیم که شیلا گفت:نوشین بیا عکس دوس پسرامو بهت نشون بدم

 چشم غره ای بهش رفتم و کنارش نشستم

 شیلا عکسارو بهم نشون داد

 این امیر حسین

 این بهزاد پسر عموی سروش

 امیر علی اینم

 اینم حسین

 تاعکسم ببینم4یه چندتا عکسو سریع رد کرد بهش گفتم:تو که همشو نشونم دادی بزار اون

 نمیخواد ببینی خیلی زشته_

 عجبا_

 کوثر اومد کنارم و رو به شیلا گفت:خب عکسای سروشم نشونش بده بزار ببینه

 شیلاگفت:کوثر بسه دیگه

 بهش گفتم:شیلا فقط بزار ببینم

 بخدا باور نمیکنم سروش باتو دوست بشه

 گفت مهم نیس باور کمی یا نه فقط بدون چیزی بینمون نیس

 بهش گفتم:اگه نیس اون عکسارو نشونم بده تا باور کنم

 گوشیشو داد دستم و پاشد رفت

 عکسای سروشو دیدم

 عکسای عشقی برا رسیدن بهش اون همه صبر کرده بودم

 حیف اون اشکا

 شدم بخدا اون لحظه شکستم اما هیچ کاری ازم برنمیومد داغون

 سخت بود

 نه میتونستم فراموشش کنم و نه میتونستم به کس دیگه ای فکر کنم

 شیلا کنارم نشست و گفت:دیدی؟؟؟خیالت راحت شد؟؟؟

 سرمو بین دستام گرفتم و فقط سوختم....

 مم رو صفحه گوشیش خیره موندشیلا از گالری خارج شد و گوشیشو پرت کرد رو چمنا چش

 اصلا باور نمیکردم
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 عکس عشق من؟؟؟؟؟عکس صفحه پس زمینه ی گوشی شیلا

 باورش سخت بود یعنی به جرأت قسم الانم باورم نمیشه

 رو به شیلا با نشر بهش گفتم:عکس سروشو گذاشتی رو صفحه ی گوشیت؟؟؟

 خیلی بی تفاوت گفت:دیگه سروش مال تو نیس...

رصم گرفته بود بیشتر از اون  دلم برا خودم میسوخت که نمیتونستم کاری کنم و حرفی خیلی ح

 بزنم

 کولمو برداشتم و رفتم خونه 

 حالم خیلی بد بود 

 وقتی رفتم خونه خاله روشنک اونجا بود سلام کردم و رفتم پشت پنجره 

 پرده رو زدم کنار و لبه پنجره نشستم

 تیات غرق شده اینقد تو همی؟؟؟خاله روشنک خندید و گفت:کش

 لبخند تلخی زدم و هیچی نگفتم 

 میدونستم بخوام لب تر کنم بغضم میشکنه

 رفتم تو اتاقمو و بازم به دفترم پناه بردم

 نوشتم از دلتنگیام

 از اینکه چقد سختمه نمیتونم کاری کنم

 از اینکه چرا هنوزم دوسش دارم

 بود و هزاران تا درد دیگه که تو دلم

 چن روز بعد که از خواب پاشدم کتابمو برداشتم و تاظهر که امتحان  داشتم خوندم

 از وقتی سروش رفت درس خوندن برام هدفی نداشت

 ظهر حاضر شدم و با عجله رفتم مدرسه

 دیدم کل بچه های کلاس دور همن

 با شوق سلام کردم و با قیافه های گرفته ی دوستام روبرو شدم

 گفتم:چیزی شده؟؟شماهاچتونه؟ به سعیده

 سرشو انداخت پایین و گفت:چیزی نشده

 یعنی این قیافه ها همش الکی گرفته؟؟؟بخاطر هیچی؟؟_

 بهنوش اومد کنارم و تو گوشم گفت:شیلا خودکشی کرده

 بلند هینی کشیدم و در دعنمو گرفتم که چشمم به شیلا خورد
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 شوحی جالبی نبود شیلا که اونجاساسکول میکنی؟؟؟_رو به بهنوش با تشر گفتم

 اخماش رفت تو هم و گفت:اجازه دادی باقیشو بگم؟؟؟

 سرمو انداختم پایین و منتظر بودم بهنوش حرف بزنه

 نفس عمیقی کشید و گفت:سم قرصا تبخیر شده بود فقط فلج شده

 هلش دادم عقب و گفتم:بهنوش داری چرت میگیا

 خودت برو بپرس_

 و تو چشاش نگا کردم گفتم چیشده شیلا؟ اینا چی میگن؟؟؟رفتم پیش شیلا 

 آهت گرفت نوشین_

 کوثر بهم گفت که تو بهش گفتی منو نمیبخشی

 میخواستم راحت شم نشدنوشین 

 با بابام بحثم شد گفت نمیزارم با امیر علی ازدواج کنی من بجز امیر کسیو نمیخوام نمیتونم بخوام

 قفل کردم و خوابیدم گفتم میمیرم و راحت میشمقرص برنج خوردم در اتاقمو 

صبح بیدار شدم دیدم هیچیم نشده همه میکوبیدن به در میخواستم درو باز کنم اون موقه بود که 

 فهمیدم نمیتونم راه برم

 درو شکوندن منو بردن دکتر

 ای کاش سم قرص تبخیر نشده بود

 فس میکشیبغلش کردم و گفتم:خدا دوست داشته که هنوز داری ن

 آهی کشید و بهم گفت:تو خیلی خوبی هر کی جای تو بود سایه منو با تیر میزد اما تو هنوز مثل قبلی

 نوشین حیف تو واسه سروش 

 سرمو انداختم پایئن و گفتم:هیچی نگو

شیلا رفت دکتر و بعد چن مدت دوباره تونست راه بره یه روز که با بهنوش میرفتم خونه بهش 

 خیلی زیادیه خودکشی گفتم:حماقت

بهنوش حرفمو تایید کرد و بهش گفتم:هر وقت به شیلا میگم اشتباه کردی میگه نه تو سختی منو 

نکشیدی تو نمیدونی چقد بده عشقتو از دست بدی و بعدش نتونی دل ببندی چقد سخته وقتی هیچی 

به  وقتی اسم سروشوبرات مهم نیس خیلی سخته بهنوش اما من دوس دارم بیخیال باشم عین شیلا 

 زبون میارم اشک نریزم

 دلم میخواد سنگ دل بشم و عشقش از قلبم بره سخته
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نوشین تو خیلی صبر داری من سختی تورو وقتی دیدم که شیلا داشت با سروش صحبت _بهنوش

 میکرد بهش گفتی به سروشم سلام برسون

 نمیدونم به چه امیدی داری تحمل میکنی

 و گفتم خدا بزرگه ماهم خدایی داریم سرمو انداختم پائین

 دلم از شیلا گرفته بود سروش یخاطر شیلا به نبود من عادت کرده بود

همیشه فک میکردم کنار کشیدن خوبه اما دیر فهمیدم ساکت بودن و نبودن عادت میشه واسه 

 عشقت

  امتحانا که تموم شد سالروز عشق منو سروش نمیدونستم خوشحال باشم یا ناراحت

 تنهایی خیلی بهم فشار آورد منم تصمیم گرفتم به شیلا ضربه بزنم

 شماره امیر علی رو گرفتم و باهاش دوست شدم روز بعد ظهر شمارشو گرفتم و گفتم

ببین امیر من معذرت میخوام من دوست شیلام میخواستم انتقام بگیرم اما الان میبینم که نمیتونم منو 

 ببخش

 :نوشین اما من میخوام باهات باشم به شیلا هم کاری ندارمامیر آهی کشید و گفت

 نمیدونم چیشد که اینقدر زود بهش اعتماد کردم

 شاید چون تشنه ی محبت بودم

 زخم خورده بودم

 مرهم میخواستم

آخرای تابستون بود که داشتیم برا مدرسه ها آماده میشدیم رفتن به اون مدرسه و بازم کنار اون 

 رام سخت بود بامامان صحبت کردم مدرسمو عوض کنمآدما بودن ب

ست داشتم آخه اخلاقم خیلی عوض شده بود حوصله هیشکیو رفتم یه شهر دیگه شبانه روزی رو دو

 نداشتم بخاطر همین اسممو نوشتم مدرسه شبانه روزی

 مامان اینا اول مخالف بودن بعد کلی صحبت کردن راضی شدن

 ه جدیدباخودم عهد بستم دیگه حرفی از سروش با کسی نزنمروزی که پامو گذاشتم مدرس

 روزای اول خوب بود

هفده مهر )روزی که سروش اومده بود مشهد و باهم رفتیم مدرسه(رسید اون روز نتونستم دلتنگیو 

 و دردمو تو خودم بریزم

 رفتم بیرون و تو محوطه نشستم یکی از بچه ها اومد کنارم نشست و گفت:چیزی شده؟

 ن بابا بیخیال_
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 پاشو بریم تو

 باهم رفتیم تو و کلی با بچه ها خندیدیم

 خنده هام همه از سر غم بود از درد

 همه خنده هام درد میکرد

 دیگه عادت کرده بودم به تظاهر

 وسط خنده هام بغض بدی به گلوم چنگ انداخت

 خندیدم تا بغضم مهار شه اما نشد  بد جور شکست

 نده اشک از چشام اومد وسط اون همه خ

 نتونستم ساکت باشم

 اصلا عادت نداشتم غم و غصه مو بریزم تو خودم

 همه دوستام ساکت دورم نشستن اشکاموبا پشت دست پاک کردم و گفتم:

 سختمه بچه ها نمیتونم تحمل کنم

 زهرا دستمو تو دستاش گرفت و گفت:حرف بزن نوشین تو خودت نریز 

 چی سخته؟؟؟

 شیدم و گفتم:آهی ک

من پسر عمه مو دوس داشتم اما نمیدونستم دوسم داره یا نه همینجوری گذشت و هیشکدوم حرفی 

سال که بهش گفتم خیلی خوشحال بود بهم میگفت من همیشه فک میکردم عشقم یه  2نزدیم بعد 

 طرفس

 اما الان خیلی خوشحالم 

 هر روز که میگذشت عشق بینمون بیشتر میشد

 ت زندگیم کیه؟بهم میگف

 میگفتم نمیدونم میگفت تویی دیگه مشتی

 منم کلی ذوق میکردم

 و بهش میگفتم شازده ی من کیه؟؟میگفت خب معلومه منم میگفتم ن تو نیستی 

 میگفت غلط میکنی به کس دیگه ای بگی شازده تو مشتی منی منم شازده تو

 وقتایی که دلم تنگ میشد ماه مرحم دردم بود

 ت:پس بخاطر همین همش به ماه نگاه میکنی؟؟؟زهرا گف

 تو چشاش نگا کردم و گفتم:آره بخاطر سروشه 



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – اسیر سرنوشت

w w w . r o m a n s a r a . N E T 

 

1 2 3  

 

 فاطمه به زهرا گفت دو دقیقه ساکت بزار حرفشو بگه

سرمو انداختم پایین و گفتم:همه چی خوب بود تا من میخواستم امتحانش کنم یه خواستگار اومده 

 بود منم بهش  گفتم

 زدواج کنی خوشبخت میشی؟؟؟بهم گفت اگه باهاش ا

منم میخواستم حرصش بدم گفتم آره گفت وقتی دوسش داری و میدونی باهاش خوشبخت میشی 

 من حرفی ندارم فقط اگه دوسم داری فراموشم کن

 خیلی پشیمون بودم اما کاری ازم برنمیومد 

پام  باشیم اما کاشیه مدت که گذشت رفتم شلمچه اونجا سروش زنگ زد همدیگه رو ببینیم و باهم 

 میشکست و نمیرفتم 

وقتی کنارش بودم هر چی گفت گفتم نه کلی آب ریختم تو صورتش وسط زمستون منم از شرم و 

 خجالت رفتم پیش دوستام بعدش سروش فک کرد من از قصد آبارو ریختم تو صورتش

 یهویی شد بریزم بهم گفت:دلت خنک شد آبارو ریختی توصورتم؟؟؟با گریه گفتم بخدا نمیخواستم

 گفت:آبا هیچی بهت میگم بریم خونمون میگی ن

 میگم کافی شاپ میگی ن

 میگم میوه آوردم میگی نمیخوام

 دوستت هر چی دلت خواس بهم گفت و تو هیچی نگفتی

 دوربینو از زیر دست من کشیدی تو به من اعتماد نداشتی؟؟؟

یم نمیای ده دفه تا در خروجی رفتم اما برگشتم همه ی اینا به کنار بهت زنگ زدم بیا خدافظی کن

 گفتم شاید پشیمون باشی

 اما تو اصلا نیومدی 

مهره روزی که سروش اومد مشهد باهم رفتیم مدرسه روزی که ۵۴از اون روز سروش رفت امروز 

 اسممونو کنار هم نوشت

 زهرا بغلم کرد و من آروم اشک ریختم

ن میدونم فک میکنی تقصیر سروشه اما داری اشتباه میکنی هر فاطمه آهی کشید و گفت:ببین نوشی

 آدمی یه ظرفیتی داره برا پسرا غرورشون از همه چی مهم تره 

تو خوردش کردی دیگه واسش چیزی نذاشتی بازم خیلی آدم خوبی بوده که بهت زنگ زده 

 خدافظی کنی اولین قدم اینه که قبول کنی اشتباه کردی

 حرفش سبک شدم  خیلی خوشحال شدم از
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 عصر امیر علی بهم زنگ زد نم گفتم که نمیتونم باهاش باشم 

 امیر با خواهش گفت:نوشین من دوست دارم میخوام باهات ازدواج کنم

اما من نمیتونم با تو باشم تو اصلا ادمی که من میخوام نیستی هر جمعه جشن و پارتی همش _

 مشروب و هزار تا کصافط کاری دیگه

 بخدا همونی میشم که تو میخوای فقط تنهام نزار قول میدم تغییر کنم نوشین_

 نمیتونی امیر تو عادت کردی اینجوری بزرگ شدی_

 من بخاطر تو هرکاری میکنم_

 هر چی سنگ جلو پاش مینداختم عقب نمیکشید

وونم یروزها میگذشت اما سخت.... نبود سروش سخت بود فکر اینکه الان کجاست و چیکار میکنه د

 کرده بود

 شب باهزار بدبختی خوابیدم اما صبح روز بعد خیلی برام سخت بود 

 کنار محدثه نشستم سرمو گذاشتم رو میز 

 سرشو آورد کنار گوشم و گفت:چیزی شده؟؟؟

 بهمنه یه سال گذشت و سروش برنگشت 54بابغض گفتم:آره امروز

 م باقری اجازه گرفت و رفتیم تو حیاطمحدثه دستمو گرفت و گفت پاشو بریم بیرون از خانو

 قدم زدیم و گفتم محدثه سروشمو میخوام

 یه سال پیش همچین روزی جای تو سروش کنارم بود

دلم براش تنگ شده اون روز بس خاطرات اذیتم کرد راهی بیمارستان شدم درد دل منو هیچکس 

 نفهمید

 من همونی شدم که تو میخوای نزدیکای عید بود که امیر زنگ زد و گفت:ببین نوشین  

 دیگه پارتی نرفتم دور کصافط کاریامم خط کشیدم حالامیتونم بیام خواستگاری؟؟؟

عذاب وجدان داشتم اما واقعا نمیتونستم با امیر باشم امیر از یه خونواده ی پولدار بود که خیلی آزاد 

 ن عادی بودبودن نصف سالو خارج بودن مشروب و خیلی چیزای دیگه تو خونوادشو

 از همه مهم تر من هیچ علاقه ای به امیر نداشتم

 روز عید بهش گفتم دوست ندارم نمیتونم باهات باشم یه جسم میخوای فقط؟؟؟

 ببین نوشین بد کردی ببین چیکار میکنم میامدر مدرست آبروتو میبرم_

ه طرف هیچ علاقه ای بهیچوقت تو زندگیم کسی تهدیدم نکرده بود خیلی استرس داشتم اما از یه 

 امیر نداشتم
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جلو تلویزیون نشسته بودم که پیام اومد گوشیمو برداشتم دیدم امیره نوشته با داییت صحبت کردم 

 میزد خیلی ترسیده بودم فردا شبش خونه مادرجونم دعوت بودیم داییمم بود 582قبلم 

 ین که پامو گذاشتم تو حیاط داییروز بعد باهزار تا بدبختی و کلی استرس رفتم خونه مادر جون هم

 صدام کرد برم اتاقش

 خیلی ترسیده بودم تمام بدنم میلرزید 

 لرزون لرزون رفتم تو اتاقشو رو صندلی گوشه اتاقش نشستم

 دستامو تو هم قلاب کردم و فقط دعا میکردم امیر دروغ گفته باشه

 دستاشو بین موهاش برد و کلافه تو اتاق قدم زد 

 داخته بودم پایین و دعا میکردم چیزی نشهسرمو ان

 یهو بهم گفت امیر کیه؟؟؟

 نمیدونم دایی

 نمیدونی؟؟؟جالبه اما اون همه چیزتو میدونس _

 خو من از کجا بدونم_

 ببین نوشین من وکیلم منو نمیتونی گول بزنی خودت بگو امیر کیه _

 میخوام از زبون خودت بشنوم تا باور کنم

 م پایین و گفتم:دایی امیر دوست پسر دوستم شیلا بودسرمو انداخت

 خو دوس پسر دوستت به کنار ربطشو به خودت بگو_

 من عاشق سروش بودم شیلا اونو ازم گرفت منم میخواستم انتقام بگیرم_

خیلی عصبانی دستاشو بین موهاش برد و گفت:د لعنتی من رو پاکی تو قسم میخوردم این پسره 

ردم اما الان دارم دیوونه میشم سروش کیه که بخاطر اون انتقام گرفتی خیلی زنگ زد باور نک

 آدمه؟؟؟

 تو چشاش نگاه کردم و گفتم دوسش دارم

اینو و گفتم و با بی رحمی کشیده ای از داییم خوردم که گفت:زدم تا بدونی هیچ پسری ارزش پاکی 

 دیشامیر فقط تلفنی بوده و حتی یبارم ندیتو رو نداره اگه میبینی چیزی نمیگم بخاطر اینکه میدونم 

 اشکام رو گونه هام سر میخورد 

 گوشیتو بده من_

 کیفمو برداشتم و گوشیمو دادم داییم پشتشو بازکرد و سیمکارتو برداشت از وسط نصفش کرد
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هیچی نگفتم آخه امیر برام مهم نبود نه دل سنگم و نه بی رحم اما رفتار امیر خیلی بد بود که 

 تونستم قبولش کنم ن

تعطیلات عمه اومده بود مشهد عصرتو اتاقم خواب بودم که سامان بیدارم کرد و گفت:پاشو نوشین 

 عمه اومده 

 خمیازه ای کشیدم و پاشدم دست و صورتمو شستم و لباسمو مرتب کردم و رفتم پایین 

ه بودیم و حرف میزدیم کرفتم پیش عمه و بهش سلام کردم تنها اومده بود یه نیم ساعتی نشسته 

عمه گفت پاشین بریم پیش بچه ها شب خونه عموت اینا دعوتیم رفتم حاضر شدم وجین آبی مو 

پوشیدم و مانتو خردلیمو و یه شال مشکیم انداختم سرم وقتی رفتیم خونه عمو سوگندو دیدم پریدم 

 بغلشو بهش گفتم:چقد دلم برات تنگ شده بود

 م برات تنگ شده بودگونمو بوسید و گفت:منم دل

 راستی نوشین سروشم اومده

 نمیدونستم خوشحال باشم یا ناراحت از روزی که آبارو ریختم تو صورتش دیگه ندیده بودمش

 استرس داشتم خیلی میترسیدم اما خدارو شکر کردم اون لحظه نبود

ا به نشست دقیق خودمو تو اشپز خونه مشغول کردم وقتی سروش اومد تو پذیرایی کنار تلویزیون

 آشپزخونه دید داشت یه لحظه سرمو برگردوندم و باهاش چشم تو چشم شدم

چن ثانیه بهش نگاه کردم و وقتی به خودم اومدم نگامو ازش گرفتم و تا آخر شب خودمو مشغول 

 کردم که دیگه نبینمش وقتی میخواستیم برگردیم نبود با پسر عموم رفته بود بیرون قدم بزنه

شحال بودم که نمیبینمش وقتی داشتیم خدافظی میکردیم مامان به عمه گفت فردا ظهر خیلی خو

 منتظریم

 نمیدونم چرا اما مطمئن بودم سروش نمیاد خونمون

 بخاطر همین خیالم راحت بود 

روز بعد حاضر شدم وخیلی ریلکس منتظرشون بودم وقتی آیفون به صدا درومد سامان در رو باز 

 که وارد شد سروش بود کرد و اولین کسی

 یهو استرس گرفتم

 رفتم جلو و گفتم سلام

 تو چشام نگاه کرد و گفت:سلام خوبی؟

 سرمو انداختم پایین و رفتم پیش بقیه
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بعد سلام و احوالپرسی رفتم آشپز خونه و چایی ریختم دستام  میلرزیدبا استرس سینی رو برداشتم 

 ردم به تعارف کردنو رفتم پذیرایی از سمت بزرگترا شروع ک

کنار مامانم نشستم و خودمو مشغول کردم هر کس از یه چیزی حرف میزد فقط منو سروش تو 

 خودمون بودیم سروش عاشق رنگ مشکی بود و اون روز من لباس مشکی پوشیده بودم 

 سروش تیشرت آبی خیلی خوشرنگی پوشیده بود همون رنگی که من دوسش داشتم

میخوردیم بین منو سروش سوگند نشسته بود وسط غذاخوردنم چشمم افتاد به وقتی داشتیم ناهار 

دستای سروش بغضم گرفت رفتم تو خاطراتم به خاطراتم که فک کردم بغضم شدیدتر شد تو 

خاطراتم غرق شده بودم یهو قاشق چنگالم از دستم افتاد تو بشقاب باصدایی که ایجاد شد از فکر 

ت من بود خیلی خجالت کشیدم پا شدم رفتم تو حیاط  قدم زدم و اومدم بیرون همه ی نگاها سم

 اشک ریختم

بعد ناهار همه دور هم نشسته بودیم هر کس چیزی میگفت منو سروش ساکت بودیم و فیلم خنده 

 بازارو نگاه میکردیم

 وای که چقد از این فیلم بدم میومد آخرین باری بود که فیلمشو دیدم

تن برن همه برا بدرقشون رفتیم دم درهمه رفته بودن فقط من بودم و یکی دوساعت بعد میخواس

سروش به دیوار تکیه داده بودم و منتظربودم بره تو چشام نگاه کرد و لبخند مهربونی زد و 

 گفت:مراقب خودت باش خدافظ

 لبخندی زدم  خدافظی گفتم و درو بستم

 گل که بیشتر ندارمیاد وقتایی افتادم که میگف مراقب خودت باشیا من یه 

بغضم گرفت رفتم تو اتاقمو رو تخت دراز کشیدم و حسرت خوردم به اینکه چرا تنها حرف امروز 

 منو سروش یه سلام و خدافظ معمولی بود

 ؟؟؟

 تعطیلات تموم شد و بازم درس و مدرسه هاشروع شد 

 لی خوب بودنرفتن به خوابگاه یه انرژی خیلی خاصی بهم میداد دوستایی که داشتم خی

نبودن سروش خیلی برام سخت بود به این نتیجه رسیدم با غصه خوردن هیچی حل نمیشه و اینکه 

 چرا همش ناراحت باشم؟؟؟کی میخوام زندگی کنم 

تظاهر شده بود کار همیشگیم خیلی وقتا که بغضم میگرفت بلند میخندیدم تا اگه اشک بریزم 

 دوستام فک کنن بخاطر شدت خندمه

 قدر درد کشیده بودم نمیدونستم کدوم درد از کجاس این
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گوشی دوستمو گرفتم تا بتونم به سروش زنگ بزنم شمارشو 9یه روز صبح تو خوابگاه ساعت

 گرفتم و بعد چندتابوق جواب داد بهش گفتم:

 سلام خوبی؟

 ممنون شما_

 الان بهت یه پیام میدم بفهمی من کیم_

 خودت بگو_

قطع کردم و همون بیت شعری که تو دفترم نوشته بود روبامعنیش براش نوچ نمیشه گوشیو _

 نوشتم

 بگذار تا بگریم چو ابر در بهاران 

 

 کز سنگ ناله خیزد روز وداع یاران

 معنیشو نوشتم و واسش ارسال کردم

 تو فکر بودم که آیا واقعا میشناستم یانه؟

نوشته بود من از رو شعر بفهمم تو کی  که گوشی تو دستم لرزید پیام سروش بود بازش کردم

 هستی؟؟؟

 میخواستم جوابشو بدم که زنگ زد و گفت:خودت بگو کارت چیه!من بیکار نیستم کار دارم 

 با ترس گفتم:باز دورتون شلوغه نبایدم بشناسی

 نوشین تویی؟_

 اوهوم_

 خب مومن چرا از اول نگفتی تویی؟؟؟و خندید_

 نمیدادی اگه میگفتم منم که جواب_

 بلند خندید و گفت:یعنی من اینقدر بد شدم

 بهش گفتم:نمیدونم والا از خودت بپرس

 اما یه چیزیو یادت باشه مهم نیس اول من بهت گفتم دوست دارم یا تو

 مهم اینکه کی تا آخرش بمونه

 آهی کشید و گفت:آره درسته اما دیدی من درجا زدم؟؟؟

هم نمیخوریم من از گذشته ای که با تو  داشتم پشیمونم چرا  اوهومی گفتم سروش گفت:ما بدرد

 زنگ میزنی؟؟؟
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آه سوزناکی کشیدم و گفتم:دوخط موازی هیچوقت بهم نمیرسن اما این دلیل نمیشه همدیگه رو 

 دوس نداشته باشن

 اما نوشین خودت داغون میشی_

 میدونم_

میزنی و پیام میدی؟؟؟بزار من خودم  تو دختری باید سنگین باشی نوشین چرا همش تو اول زنگ_

 هر وقت دلم تنگ شه بهت زنگ میزنم بزار من بیام سمتت

به حرفای سروش خیلی فک کردم اما تنها مشکل من این بود که سروش به نبود من عادت کرده 

 بود و این واقعابرام سخت بود

نتظربمونم تا اون دلش سروش از روزیکه رفت حتی یکبار هم زنگ نزد اونوقت توقع داشت من م

 تنگ شه

 ساعت از وقتی که با سروش صحبت کرده بودم گذشته بود3

من دلم تنگ شده بود اما سروش زنگ نزد خودمو تا شب سرگرم کتابام کردم دلم خیلی تنگ شده 

شب شمارشو گرفتم اما سروش خیلی بد صحبت کرد خیلی کوچیکم کرد و گفت ولم 8بود ساعت

 ی دارم بیکار که نیستم برو پی زندگیت کن من کار و زندگ

 بیخیال من شو

 اما هیچوقت نفهمید اگه میتونستم بجای کمتر فک کردن هیچوقت بهش فکر نمیکردم...

هر بار زنگ زدن من برابر بود با کوچیکتر شدنم یه مدت تصمیم گرفتم بیخیال بشم اما ماه رمضون 

نماز و قران خوندم اون شب دلم گرفته بود و به  که رسید شبای قدرمثل هر سال شبای قدر براش

 خدا گفتم:خدا؟؟؟

 میدونستی دوسش دارم 

 میدونستی همه زندگیم بود چرا ازم گرفتیش؟؟؟

 خدا؟؟

 من که گفته بودم اگه قسمتم نیست و بهم نمیرسیم هیچوقت نفهمم دوسم داره

 ه خوردم خیلی سخته برام وقتاییکه میبینم از نزدیکترین دوستام ضرب

 نگار بهش اون حرفو زد اما سروش از من ناراحت شد

اشک ریختم و زجه زنان گفتم:خدایا شیلا رو نمیبخشم که رفتم مدرسه قبلیم سر بزنم دیدم هنوزم 

 باسروشه

 خدادارم خفه میشم واقعا نمیکشم
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 منو ببخش خدا؟صدامو میشنوی؟؟؟حق داری وقتاییکه سروش کنارم بود فراموشت کرده بودم اما

 دلم واسه سروشم تنگ شده

داشتم افسوس میخوردم که چرا با سعیده و بهنوش عکس سروش رو آتیش زدم هیچی ازش نگه 

نوشته بود سر رسیدام که همه خاطراتمون توش نوشته 88نداشتم عکسشو دست نوشتشو که سال

 بود همه رو آتیش زده بودم اون شب عکسش نبود تا بغلش کنم اشک بریزم

 نبود که باهاش دعوا کنم و بگم هیچوقت فکر نمیکردم بری

 گوشیمو برداشتم و بهش پیام دادم 

 نیمایوشیج در یک سالگی فرزندش نوشت "

 یه بهار

 تابستان

 "پاییز و زمستان را گذرانده ای از این به بعد همه چیز همین است جز محبت

 شما؟؟؟_سروش پیام داد

 نوشینم خوبی؟_

 ومش کنی؟؟؟خستم کردیمیشه تم_

 بگو دوست ندارم_

 میدم مامانم جواب بده_

 موردی نداره شاید درکم کرد_

 خیلی پررووییی_

 اشک ریختم اما درد دلم کم نشد سروش وفا و دلتنگی منو گفت پرروویی

 دلم از زمین و زمان گرفت اما چاره ای نبود 

 تحقیر بود چند روز بعد بازم بهش پیام دادم اما جوابم فقط

 جواب اون همه احساس من سرد بودن نبود

 وقتی تحقیرم میکردبه بی ارزشیم پی میبردم 

 حس بدی بود 

 "چه پر جرأت میشود در برابرت کسی که میفهمد از ته دل دوستش داری"بهش پیام دادم

نهام ایطی تواقعا حرف دلم بودشاید اگه یکی اینقد منو میخواست مغرور میشدم چون  تحت هیچ شر

 نمیزاشت

 کلی حس مبهم بود
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 عذاب میکشیدم وقتی که ماه رو میدیدم ماهی که یه روزی مایه آرامشم بود شده مایه عذابم

 تصمیم گرفتیم  بریم تهران

 خونه عمه 

 نمیدونستم رفتارم باید چطور باشه نمیدونستم سروش دوسم داره یا نه

 هیچی نمیدونستم

دت شده بود منو سروشی که یه ساعت از هم خبر نداشتیم زمان و زمین رو دیگه نبودنش برام عا

 بهم میریختیم خیلی از هم دور شده بودیم

 وقتی رسیدیم تهران سروش خونه نبود

رفتم تو اتاقشو لباسمو عوض کردم سوگند اومد پیشم و گفت:به سروش سلام نکنیا بیمحل باش 

 خیلی پررو شده 

 که سلام نکنم زشتهخندیدم و گفتم:نمیشه 

 زد تو سرم و گفت خیلی بی لیاقتی غرور داشته باش جلوش

 شالمو رو سرم مرتب کردم و تو آینه نگاه کردم و گفتم سوگند خوبه؟؟

 لبخند مهربونی زد و گفت:منتظرتم بیای

 باشه ای گفتم و سوگند رفت پیش بقیه

سروش هر روز تو این آینه نگاه میکرد  دوباره تو آینه به خودم نگاهی انداختم یهو دلم گرفت

 بغضم گرفت 

 چشام قرمز شد یهو لبخندی زدم و گفتم بیخیال سرنوشت فقط برا من بد نوشت

میخواستم برم پیش بقیه صدای سروش رو شنیدم همونجا میخکوب موندم چقد دلم برا صداش 

 تنگ شده بود

ونجا واستاده بودم صدای پیام گوشیم اومد اینقد تو خاطراتمون غرق شدم که اصلا نفهمیدم چقد ا

 سوگند بود بازش کردم نوشته بود

 "بیا بابا سروش رفت زیر پات درخت درومد ها"

خندم گرفت خوشحال بودم که سوگند هوامو داشت رفتم پیش بقیه و کنار سوگند نشستم 

م نکرده بود من دقیقه هم نگذشته بود که سروش اومد اون لحظه تنها کسی که باهاش سلا1هنوز

 بودم سوگند با آرنجش زد تو پهلوم بلند شدم گفتم سلام

 سروش لبخندی زد و گفت سلام خوبی؟

 ممنون_
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 سروش گفت:چه خبرا سرمو انداختم پایین و نشستم 

 چه خبرا؟؟!!!!!

اگه میخواستم جواب بدم بهش میگفتم بیا اینجا بشین بهت بگم چی گذشت تو دلم بعد از شام 

 د صدام زد و باهم رفتیم اتاق سروش سوگن

گفت تو پشت در بمون که نیاد میخوام یه چیزی نشونت بدم پشت در اتاقش واستاده بودم که 

 سوگند با یه آلبوم قهوه ای اومد سمتم و گفت:اینا عکسای سروشه بگیر ببین با دوستاشه

 میکی یکی عکساشو رد کرد یهو گفتم وای سوگند این عکسشو دیده بود

 تعجب کرد و گفت:کجا دیدی؟؟؟

 گوشی شیلا_

آهی کشید و ورق زد همه اون عکسارو دیده بودم به سوگند گفتم:بزار سرجاش من همشونو دیدم 

 قبلا

 سرمو انداختم پایین که یهو چشام رو عکسش قفل شد

وشم خسروش رو یه تپه ای واستاده بود و دستاشو باز کرده بود خیلی عکسش خوشگل بود خیلی 

اومد به سوگند گفتم:چقد این عکسش قشنگه خیلی خوشم اومد آلبومشو داد دستم و گفت من 

 پشت در حواسم هست برو تو کمدشو ببین 

 خندیدم و گفتم:بفهمه زندمون نمیزاره ها

 اما خیلی کنجکاو شدم ببینم 

میگفت سوگند خندید و رفت پشت در در کمدشو باز کردم و گفتم وای سوگند عطری که 

آمور....چقد بوشو دوس دارم از عطرش به دستم زدم و رو لباسم کشیدم سوگند خندید و گفت 

بفهمه تیکه تیکت میکنه ها خندیدم و گذاشتمش سرجاش سر رسیدشو برداشتم و ورق زدم ازش 

 چن تا عکس دختر افتاد زمین

بلا دونستم کیه سروش قرو زانوهام نشستم و عکسارو برداشتم به عکسای تو دستم خیره شدم می

 گفته بود عاشقشه 

یادم اومد از اون روزی که سروش داشت ازش حرف میزد میگفت من خیلی دوسش دارم اما حیف 

 راهمون خیلی دوره

 یه لقمه ی گنده تر از دهنمه

 سروش عاشق نانا بود بازیگری درآرزوی عروسک پارچه ای) اوریم آکین (
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کردم اینقد دوسش داشته باشه که عکساش لای دفترش باشه میگفت دوسش دارم اما فک نمی

 سوگند خندید و گفت:برو خداتو شکر کن ازش بزرگتره و اینجا نیس اگه بود اسمتم یادش نمیموند

 لبخند تلخی زدم و گفتم بیخیال پاشو بریم

رم گسوگند باشه ای گفت و من رفتم اتاق سوگند رو تختش دراز کشیدم و با گوشیم خودمو سر 

 کردم تو حال خودم بودم یهو سوگند باهیجان اومد و گفت:بیا ببین چی آوردم

 خندیدم و گفتم:از وسایلای سروشه اینقد هیجان داری

 خندید و گفت:تاحالا جرأت نکردم به وسایلش دست بزنم اما حالا اگه بفهمه میگم تو گفتی

 نیشگونی از بازوش گرفتم و گفتم:کو ببینم چیه

 د و چن تا سر رسید و یه پوشه گذاشت جلومچشمکی ز

بود همشو ریختم بیرون و یکی یکی نگاشون کردم کلی A4پوشه رو برداشتم داخلش کلی ورق 

 نقاشی بود برام جالب بود سروش کارای رمانتیکی میکرد کارایی که واسه خیلی پسرا چرته 

و بود و آهنگ کاری که خیلیا حوصلشنقاشیاشو یه نگاهی کردم و بقیه رو نگا کردم که شعر نوشته 

 نداشتن

 سر رسیدشو برداشتم

 برام نوشته بود88صفحه اولش همون بیت شعری بود که سال

 مبر طاعت نفس شهوت پرست"

 "که هر ساعتش قبلی دیگر است

هیجان خاصی بود ورق ورق دفترش اسمم نوشته بود چن صفحه رفتم جلو تر چشمم رو تاریخش 

 موند

 

وز دیگه چهلم مادربزرگه وما راهی مشهد هستیم این سفر برای من خیلی مهمه چون دلیل چن ر"

 "شخصی دارم

 دقیقا چن روز قبل روزی که اومد مشهد و باهم رفتیم مدرسه

دلم "خیلی خوشحال بودم که واسش مهم بودم صفحه دیگش اسممو نوشته بود و بالاش نوشته بود

 "خیلی سرده

 "تموم حرف من اینکه باتو باشم"ته بود و صفحه ی دیگش نوش

 بیشترین نوشته های تو دفترش درمورد من بود

 رفتم جلو تر که از جایی که از هم جدا شدیم 
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 (N.Sh.Aدقیقا مثل خودم بود دلنوشته هاش یه قسمت یه جمله نوشته بود تو پرانتز نوشته بود)
 

 ان که من بودم زیرش خط کشیدم

 ش خط زدمش هم شیلا بود رو

 آ رو نمیدونستم کیه زیرش علامت سوال گذاشتم

 سوگند نگام میکرد  میخندید

 و میگفت بفهمه زندت نمیزاره داری خاطراتشو میخونی

تو چشاش نگاهی کردم و گفتم:سوگند میگما سروش خیلی رمانتیکه کل خاطراتشو نوشته برام 

نزده من اون همه سر رسید داشتم همشو  جالبه همشو نگه داشته ها حتی اسم منو از دفترش خط

 آتیش زدم

 سوگند خندید و گفت:سروش خیلی بااحساسه

 حرفشو قبول داشتم سروش خیلی بااحساس و رمانتیک بود

 تو یه صفحه نوشته بود

من امسال باید درسمو بخونم و دانشگا قبول شم درسته دوسش دارم اما اون دوسم نداره حتی یه بار 

 ش گفتم دوست دارم اما محل نذاشرو در رو به

 قلبم فشرده شد نفس کشیدن برام سخت بود اما دوس داشتم بدونم سروش عاشق کی شده

 به سوگند گفتم:تو میدونی کیه؟؟؟

 اوهوم فک کنم مهدیه باشه خونشون ولنجکه_

 ورق زدم و ادامه مطلبو خوندم نوشته بود اینقد که اومد ولنجک خسته شدم

 فتم کاش از خدا یه چیز دیگه میخواستم بیا اینم نوشته ولنجکخندیدم و گ

 حالامیشناسیش؟؟؟

 آره میشناسم هم سن خودمودمونه_

 گر گرفتم ورق زدم از هر کس یه صفحه نوشته بود ولی بیشتر صفحه هاش اسم من بود

 همین باعث میشد هنوز امید داشته باشم بهش

 و گذاشتیم کمدش با سوگند دفترای سروش رو مرتب کردیم

 صبح که بیدار شدیم سوگند گفت زود کاراتو انجام بده بریم بیرون امروز روز دختره

از اینکه چن تایی بریم بیرون خیلی خوشم میومد بعد ناهار با سوگند رفتیم خونه عمش تا با هستی 

 بریم بیرون
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از و یه آقای جوونی در رو ب تاحالا خونه عمش نرفته بودم پشت سر سوگند واستادم سوگند زنگو زد

 کرد 

مهر که اومده بود مشهد با الیاس بوده اما شک داشتم به سوگند گفتم اسمش ۵۴سروش گفته بود 

 چیه؟؟؟

 خندید و گفت:الیاسه پسر عمم

با استرس گفتم:وای سوگند من خجالت میکشم این میدونه منو سروش باهم بودیم پاشو زود تر 

 بریم

 و گفت:ببین چطوری داره بهت نگاه میکنه  سوگند لبخندی زد

 پسرمونو دربه در کردی رفت

 با آرنج زدم تو پهلوش و گفتم:گمشو من بهش نگام نمیکنم 

 سوگند پاشد و گفت:نوشین پاشو بریم اتاق هستی

 انگار دنیارو بهم داده بودن

م گرفتیم ریم بالاخره تصمیرفتیم تو اتاق و بعد از اینکه هستی حاضر شد تو جمع نشستیم که کجا ب

 بریم جمشیدیه

 که یهو الیاس گفت:منم باهاتون میام

 کل جمع از حرفش تعجب کردیم

 هستی خندید و گفت:تو برو همین پارک سر کوچه خجالت بکش نوشین؟؟؟سوگند؟؟؟بریم

ا بپاشدیم رفتیم بیرون تا شب به الیاس میخندیدیم خیلی خوش گذشت وقتی برگشتیم زنگ زدم با

 بیاد دنبالم

 داشتیم چایی میخوردیم که بابام زنگ زد

 بله بابا؟؟؟_

 بیام دنبالتون؟_

 آره ما حاضریم_

 خدافظ_

 گوشیو قطع کردم میخواستم بزارم کنارم که الیاس گفت:من میبرمتون زنگ بزن بگو نیاد

 چقد ازش بدم میومد

که خیلی خودشو باهامون صمیمی گرفت  اصلا خوشم نمیومد کسی تو کارم دخالت کنه مخصوصا این

 هیچی نگفتم که سوگند گفت:نمیخواد زحمت بکشی دایی میاد دنبالمون
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 یه ربع ساعتی بعد بابا زنگ زد که بیاین جلو در منتظرتونم

رفتیم خونه عمه و با سوگند کلی به الیاس خندیدیم میخواستیم لباسمونو عوض کنیم که زنگ خونه 

 رو زدن

 ید و گفت:بجون خودم الیاسهسوگند خند

 با تعجب گفتم:نــــــــــــــــــــه

 خندیدوگفت بیا دیدی خودشه

 اینقد خندیدیم اشکمون درومد

اون شب همه شام رفتیم بیرون اما سروش نیومد روز بعد رفتیم مرقد امام خمینی چقد دیدن اونجا و 

 نبودن سروش برام سخت بود 

 نو سروش شونه به شونه باهم قدم میزدیمچقد حس خوبی بود اونجا م

 چقد ازهم دور شده بودیم 

 احساسم مبهم بود

 خاطرات سروشو  خیلی دوس داشتم عشق برام زنده میشد 

 حس همون موقع رو داشتم

 حس شیرین عشقو بازم لمس کردم

فراموش کرده  چقد دلم برا اون روزا و اون حسم تنگ شده بود اینقد درد کشیده بودم که همه چیو

 بودم

 و زنده شدن اون عشق برام از همه چی لذت بخش تر بود

 صبح روز بعد وسایلمون رو گذاشتیم تو ماشین و جلو در واستاده بودیم تا خدافظی کنیم

 سوگند با کاسه ی آب یه گوشه واستاده بود و میگفت:کاش نمیرفتین خیلی زوده

 تر میرفتین سروش گفت:دایی خیلی عجله دارین ها دیر

 بابا لبخندی زد و گفت:کم بهتون زحمت ندادیم

 ایشالا بتونیم جبران کنیم محبتتون رو

نیوشا داشت میدوید سمت من یهو دستشو گرفتم و به سوگند گفتم:یه ذره آب بریز بپاشم رو 

 صورتش

 سوگند لبخند شیطونی زد و گفت:آب سردی میاره ها 

 نهون نموندسروش لبخندی زد که از دیدمن پ

 خدافظی گفتم و رفتم نشستم
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دلم گرفته بود که سروش بامن خدافظی نکرد صدای آهنگ زیاد بود و دلم گرفته اینقد اشک 

 ریختم تا آروم شدم

 چن روز بعدش سالگرد اولین روز دوستیمون بود 

 تو کل سال چن روز خیلی عذابم میداد

 شهریور که بهش گفتم دوسش دارم22یکی

 مهر که کنارم بود57یکی

 بهمن که روز آخرمون بود 54یکیم

 هنوز رد شدن از اون محل که با سروش رفتیم مدرسه برام سخته

 تاحالا شده شنیدن یه آهنگ برات زجرآور باشه؟؟

 تاحالا شده ردشدن از یه خیابون چشاتو اشکی کنه؟

ه واسه گذشتن یه روزایی از هفته به تاحالا شده یه روزایی از ماه برات عذاب آور باشه؟؟ تاحالا شد

 هرچیزی متوسل بشی؟؟ 

 نمیدونم کجاست و نمیدونم چیکار میکنه اما خیلی سخته این ندونستنا و عذاب کشیدنام

 بعضی وقتا با خودم میگم سروش بعد جداییمون اصلا به من فک کرد؟؟؟؟؟

این همه عذاب کشیدم اما اون حتی به خیلی چیزا پی بردم اینکه میگن دل به دل راه داره دروغه 

 ککشم نگزید

کم کم به این نتیجه رسیدم که سروش دوسم نداشته فقط یه تظاهر بوده تصمیم گرفتم بیخیال بشم 

 و دیگه هیچی بهش نگم

 آخه تظاهر به دوس داشتن از نظر من بد ترین خیانته

 روز عید قربان بعد از ظهر بهش پیام دادم

بار با 7ه از آسمان نازل شد و جلوی قربانی شدن حضرت اسماعیل را گرفتبه نیت گوسفندی ک"

 صدای بلند بگو بع بع

 خیلی سخت بود برام در حد فامیلیمون پیام بدم "عید سعید قربان مبارک

کسی که زنگ میزدم و اون همه حس خوب داشتم کسی که همه ی زندگیم بود حالا شده بود غریبه 

 ترین و دورترین کسم

و حال خودم بودم و به فاصله ای که بین قلبمون ایجاد شده بود فک میکردم صدای پیام گوشیم منو ت

 از فکر کردن بیرون آورد

 سلام.ممنون شما؟؟؟_سروش بود نوشته بود
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 نوشینم_

 خوبی؟؟؟عید توهم مبارک باشه_

 ممنون مراقب خنده هات باش روزبخیر_

 خوش بگذره و لحظاتت پر از شادی_

 خیلی حس بدی بود اینقد اجتماعی صحبت کردنمون 

 عذاب میکشیدم

چن ماه گذشت یه شب رفتم پایین آب بخورم در یخچالو که باز کردم سامانو رو کاناپه ی جلو 

تلویزیون دیدم بعد از اینکه آب خوردم رفتم  پتو کشیدم رو سامان و میخواستم برم بالا که دیدم 

 نیمه شب بود3م تو اتاق و رو تختم دراز کشیدم ساعتگوشیش افتاده برداشتم و رفت

قفل گوشیشو باز کردم تو تانگو بود صفحه ی چتاشو با سروش آوردم و همشو خوندم اما چیزی 

 دستگیرم نشد

 پستای سروشو خوندم و عکساشو نگاه کردم پایین اسمش نوشته بود 

 "به درک که نیست"

 بیعکس پروفایلشم ماه و دریا بود رنگ آ

 حس خوبی تو وجودم بود خیلی خوشحال بودم

تو تانگو با آی دی داداشم بهش پی ام دادم به درک که نیست؟؟؟؟؟؟؟؟هر چقدر هم طرفت بد 

 باشه بالاخره یه روز عشقت بوده نباید این حرفو بزنی عشق خیلی مقدسه حیفه

 اونی که میگی به درک یه روز همه زندگیت بوده

 سامان حذف کردم و رفتم گذاشتم سر جاش از گوشی خودم به سروش پیام دادمپی ام رو از گوشی 

 سلام من از گوشی سامان بهت پی ام دادم جواب ندیا تابلو میشه_

 اینو فرستادم و خوابیدم

 صبح که بیدار شدم گوشیمو چک کردم دوتا پیام از سروش داشتم نوشته بود

 "ب دادم بعدش پیامتو دیدم ببخشیدسلام من دیشب بیدار بودم تو تانگو جوا"

 "نگران نباش پیچوندمش حل شد بازم ببخشید"

 نوشتم

 سلام من الان بیدار شدم ممنونم ازت که درستش کردی 

 خواهش میکنم وظیفم بود.خوبی؟_

 ممنون.خودتی؟؟؟_
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 باورم نمیشد سروشه

 شک داری؟_

 آره والا_

 مهربون شدم؟؟؟_

 رسی خودتم درحیرتیاینو باید از خودت بپ_

 خودمم خانوم توکلی_

 

 شاید حرف خاصی نبود اما همین از سروش بعید بود و حال و هوای منو عوض کرده بود

 وقتی سروش جبهه نمیگرفت خوشحال میشدم

 بهم پیام میدادیم و سروش نرم جواب میداد

 دم دیگه پیام ندادمولی خبری از عشق و دوست داشتن و این چیزا نبود اون شب که پیام دا

 رشته ای که نمیدونم خوبه یا نه؟؟دانشگاه دولتی شهر خودمون قبول شدم اما یه 

هیچ علاقه ای به هیچ رشته ای نداشتم و ندارم تو این چند سال اینقدر به دردام فک کردم و بغضمو 

 خفه کردم که شدم یه آدم بی تفاوت

 فاوت بودن خیلی سختهنمیدونم حرف منو میفهمین یا نه اما بی ت

 ساعت وقت اضافه آوردم3حتی سر کنکور من

 روزی که رفتم نتیجه  ی کنکورمو ببینم نه اشتیاقی داشتم و نه برام مهم بود که چی میشه

 خیلی بیخیال نتیجه رو دیدم درسته برام مهم نبود اما حسرت بدی بود

که یه روز میخواستم پزشکی بخونم  بخاطر سروش من از هدفام گذشتم همشونو بیخیال شدم منی

 زراعت و اصلاح نباتات قبول شدم

یه روز با دوستام رفتیم حرم هر وقت دسته جمعی جایی میرفتیم یاد اردوی شلمچه میفتادم از اون 

 روز من دیگه جایی نرفتم تا اینکه تو دانشگا با دوستام رفتم

 اون روز وقتی برمیگشتیم شب بود دلم گرفت

روزی افتادم که سروش رفت سرمو گذاشتم رو شیشه وآهنگ گوش کردم تو حال خودم یاداون 

 بودم که یکی از دوستام اومد کنارم نشست و گفت:چته نوشین؟

 سرمو بلند کردم و گفتم:دلم بدجور گرفته

 درداتو تو خودت نریز بگو شاید کمکت کردم_
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ساله دارم درد میکشم صدف 3ته الان تو چشاش نگا کردم و گفتم:از دردو دل و این چیزا گذش

سخته عاشق باشی و منتظر باشی وقتی عشقش بهت ثابت میشه بره وقتی زندگیم شد رفت بعدش 

 هر وقت زنگ زدم کوچیکم کرد

 نه میتونم فراموشش کنم و نه میتونم داشته باشمش

 خیلی بن بست بدیه

 کنم بهش زنگ بزنم نمی تٵآروم اشک ریختم و گفتم:دلم براش تنگ شده ولی جر

 صدف بغلم کرد و گفت:میخوای چیکار کنی؟

 اشکمو با پشت دستم پاک کردم و گفتم:عشقش تو قلبم مرده 

 میخوام عشقشو زنده کنم

صدف با تشر گفت:نوشین اون ولت کردع میفهمی؟؟؟ولش کن زندگیتو بکن بعدشم چطوری 

 میخوای عشقشو زنده کنی؟

 خوام رمان بنویسم تمام خاطراتو دوباره مرور کنم عشقش زنده میشهلبخند تلخی زدم و گفتم:می

 داری اشتباه میکنی اگه برا زنده کردن عشق سروشه ولی برا خودت بنویس تا یادت باشه رفتارشو_

 نوشتنشو که حتما مینویسم فقط یه مشکلی هست که نگرانم_

 چه مشکلی؟؟؟_

تیم باهاش صحبت کردم گفت باید از سروش اجازه هفته ی پیش که با استاد تیموری کلاس داش_

 بگیری اگه راضی نبود ننویس

 صدف اگه سروش راضی نباشه چیکار کنم؟؟؟

 صدف لبخندی زد و گفت:بهش زنگ زدی؟؟؟

 با استرس و خجالت گفتم:نه والا میترسم جوابمو نده باز حالمو بگیره

 یه کاری میکنی واسم؟؟؟

 چه کاری؟؟؟_

 شد و گفتم:تو به سروش زنگ بزن و ازش اجازه بگیرلبخندم محو 

 خب میگما نوشین خودت زنگ بزنی چی میشه؟؟؟

 وای صدف نمیدونی چی شد یه دفعه بهش پیام دادم ماه رمضون بهم گفت پررو_

یعنی من داغون شدم سروش احساس منو پررویی میدونس از همون موقع جرأت نمیکنم از عشق 

 باهاش حرف بزنم

 آهی کشید و گفت:آره واقعادرکت میکنم شمارشو بگو الان پیام بدمصدف 
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 شماره سروشو دادم و صدف بهش پیام داد

 "سلام آقاسروش؟"

 منتظر بودیم جواب بده خیلی زود جواب داد

 "بله خودمم ببخشید سر کلاسم...شما؟"

 "بعدا متوجه میشین بهتون زنگ میزنم پس تا بعد_"صدف

 "ی من تکلیف خودمو بدونمخب بگو کی هست_"

 صدف جوابشو نداد و گفت:فردا بهش زنگ میزنم بعد خبرشومیدم راستی چی میخونه؟؟

 مکانیک خودرو_

 دو روز بعدش که میخواستم برم دانشگاه استرس داشتم نمیدونستم سروش اجازه داده یا نه؟؟؟

 وارد دانشگا که شدم استرسم بیشتر و بیشتر شد

 دیدم رفتم سمتش و گفتم:سلام عزیزم خوبی؟ شیدا رو از دور

 سلام قربونت_

 با استرس گفتم:شیداجون صدف اومده؟؟؟

 آره تو کلاسه_

 ممنون برم کارش دارم فعلا_

 دستمو تکون دادم و رفتم تو کلاس

 به صدف گفتم:سلام خوبی؟

 سلام عزیزم ممنون تو خوبی؟؟_

 ا استرس دارم.چیشد؟دستمو گذاشتم رو قلبم و گفتم:نمیدونم چر

 لبخند آرومی زد که باعث شد قلبم آروم بگیره

دستمو تو دستاش گرفت و گفت:دیروز بهش زنگ زدم گفتم دوست نوشینم میخوام باهاتون 

 صحبت کنم

 آقاسروش حیف عشقه که اینقدر راحت ازش بگذرین بخدا پشیمون میشین

 سروش گفت بین منو نوشین هر چی بوده تموم شده

 فتم اما نوشین هنوز دوست داره اگه عاشقش بودی اینو نمیگفتیگ

گفت ما عشق و حالمونو کردیم تموم شد خیلی وقته باهم نیستیم تعجب کردم گفتم یعنی تو با 

دختر داییت عشقو حال کردی***؟سروش عصبانی شد و گفت:اولا نوشین چنین دختری نیس دوما 

 ی دختر خوبیهحق نداری درموردش بد فکر کنی اون خیل
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گفتم اگه دختر خوبیه چرابرنمیگردی اون داره عذاب میکشه آهی کشید و گفت اگه همونی بشه که 

 من میخوام میرم خواستگاریش

 منم دیگه چیزی نداشتم بگم ازش معذرت خواهی کردم و گوشیو قط کردم

 نوشین؟؟؟نوشین؟؟؟

 چته داد میزنی؟؟_

 کجایی دختر؟ هر چی صدات میکنم جواب نمیدی_صدف

 نمیدونم صدف _

 واقعا نمیدونم یه سوال بپرسم؟

 صدف کنارم نشست و گفت:جانم؟

منظور سروش چی بوده که گفته اونیکه من میخوام بشه؟؟؟خب چرا بهم نمیگه دوس داره چطوری _

 باشم

 والا منم نفهمیدم_

 یهو چشام گشاد و گفتم:تو که از رمان چیزی بهش نگفتی؟؟؟

 ا یادم رفتوای کل_

 الان من چیکار کنم؟_

 صدف چشمکی زد و گفت:خودت بهش زنگ بزن

 اصلا حرفشم نزن_

 نوشین من زنگ نمیزنم به کسی دیگه بگی بخدا زشته خودت زنگ بزنی خیلی بهتره_

 اما صدف اگه چیزی گفت چی بگم؟_

 خدا بزرگه برو زنگ بزن_

ر درختا واستادم و شماره سروش رو گرفتم خیلی کیفمو برداشتم و رفتم تو محوطه ی دانشگا زی

 استرس داشتم زیر لب صلواتی فرستادم که سروش جواب داد

 بله؟_

 سلام آقاسروش؟_

 خودمم بفرمایید_

 خوبی؟_

 ممنون شما؟_

 نوشینم_
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 عه تویی؟؟خوبی؟؟چه خبرا دایی زندایی خوبن؟_

 سلام دارن میتونم باهات صحبت کنم_

 جان دلم؟_

 گم که من میخوام رمان بنویسممی_

 چقد خوب چه رمانی؟_

داستان عشق خودمونو با استادم صحبت کردم گفت باید اجازه بدی اگه راضی نیستی من _

 نمینویسم

 من کی باشم که بخوام اجازه بدم_

 آخه شاید اقوام و آشناهابخونن از نظر تو اشکالی نداره؟_

زحمت کشیدی خیلی خوشحالم که میخوای بنویسی فقط  من حرفی ندارم بالاخره وقت گذاشتی_

 اسمامون رو عوض کنی بهتره 

 خیلی ازت ممنونم سروش_

 نوشین اسم رمانو چی میزاری؟_

 عشق شطرنجی...یادته شطرنجو من بهت یاد دادم؟_

 آهی کشید و گفت:آره یادمه

 نمینویسم  سروش تو مطمئنی مشکلی نداری؟؟؟یوقت بخاطر من نگی بنویس نهایتش_

 نه نوشین مشکلی ندارم بالاخره یه روز یکیو دوسداشتی اونم دوست داشته الان عاشقشی_

 پریدم وسط حرفشو و گفتم اما الان اون عاشقم نیس

سروش گفت:از کجا میدونی؟؟؟بذار زمان بگذره همه چی درست میشه با گذشت زمان خیلی چیزا 

 حل میشه

 نمیدونم چی بگم راستی سروش؟_

 جانم_

 دوستم دیروز بهت زنگ زده بود درمورد رمان باهات صحبت کنه اماکلا یادش میره ببخشید_

 اتفاقا خوشحال شدم دوستت حرف دل تو رو به من زد_

 نمیدونستم چی بگم کلی احساس مبهم به دلم چنگ انداخت گفتم:خیلی ممنون کاری نداری؟

 قربونت مراقب خودت باش_

 وشیو قطع کردمخدافظی گفتم و گ

 وقتی رفتم خونه بهش پیام دادم 
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 "سروش؟"

 جانم؟_

 سال جوابمو با تندی دادی؟3تو که میدونستی اینقد دوست دارم چرا_

 نوشین تو خیلی دوسم داری همین باعث میشد رفتارم عوض شه_

م که ار نیستنمیدونستم چرا این حرفو زد اما روز بعد که بهش پیام دادم گفت:عزیزم بخدا من بیک

 جوابتو بدم کار و زندگی دارم

 عصر رفتیم پارک ماه هلال بود خیلی قشنگ بود اینقد بهش نگا کردم به سروش پیام دادم

 ماهو ببین چقد قشنگه_

 جواب نداد دوباره پیام دادم

 خیلی بی احساسی_

 تو خیلی حوصله داری آخه_سروش

 اد شب یلدا بود هر چی بهش پیام دادم جواب ند

 تا عصر که جوابمو میداد یهو چیشد؟

 تا پیام دادم آخر شب نوشت1خیلی نگران بودم فک کنم 

 دیوونم کردی بابا_

خب نگران شدم جواب میدادی اینجوری نمیشدالانم فقط یه خواهش دارم بگو دوست ندارم تا _

 دیگه هیچوقت بهت زنگ نزدم

 زیزم تو بین دوس دخترای من گمی تو فک میکنی من رو تو نظری دارم؟؟؟ن ع_سروش

 اون لحظه شکستم

 داغون شدم نوشتم

 این روزها که میگذرد شادم_

 این روزها که میگذرد شادم

 شادم که میگذرداین روزها

 "میگذرد"شادم که

 تا نیمه شب اشک ریختم اصلا نفهمیدم کی خوابیدم

گمم پس چرا وقتی گفتم عاشقم نیس واقعا سروش این حرفو به من زد؟؟؟اگه بین دوس دختراش 

 گفت تو از کجا میدونی ؟؟؟

 چرا گفت بزار زمان بگذره همه چیو بسپر دست سرنوشت؟؟؟
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 عشق همش درده لبه تختم نشستم و سرمو بین دستام گرفتم

 با صدای این آهنگ آروم شدم

 

  
 عاشق که بشی حالت میشه مثل من"

 مثل من که آرامش ندارم یه روز

 ها میتن

 شی از تنهایی دق میکنی

 عشقت میره و میگه بمون و بسوز

 عاشق که بشی حالت میشه مثل من

 مثل من که زندونم اتاقم شده

 تو تاریکی میشینی و میفهمی

 حرفایی که از عشق میزدن بیخوده

 هر روز ازغم دوریش عذاب میکشم

 هر روز زندگیم از روز قبل بدتره

 شقش میشدممن هیچوقت نباید عا

 این عشق آبرومو آخرش میبره

 عاشق نشو ای دل

 باتنهایی سر کن

 حالم رو میبینی

 حرفامو باور کن

 عاشق نشو ای دل

 عاشق شدن درده

 میسوزی میمیری 

 "این دنیانامرده

چن روز بعد رفتم دانشگاه با ترلان تو راهروی دانشگاه نشسته بودیم و درمورد سروش باهم 

 ردیمصحبت میک

که ترلان گفت شاید اون شب منظوری نداشته و خسته بوده الان بهش زنگ بزن ببین چطوری 

 باهات صحبت میکنه
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 گوشیمو از تو کیفم برداشتم و شمارشو گرفتم میترسیدم باهام بد صحبت کنه 

 سلام جانم؟_

 سلام خوبی؟_

 ممنون شما؟_

 یکم فک کن_

 نوشین؟_

 اوهوم_

 خوبی؟_

 چه خبرا؟ممنون._

 سلامتی....امتحانام شروع شده دارم میخونم تو هم بشین بخون معدلت خوب بشه_

 من امتحانام هفته پیش تموم شد_

 خوشبحالت...راحت شدی_

 موفق باشی مزاحمت نمیشم_

 نه بابا شما تاج سری_

 مراقب خودت باش خدافظ_

 قربونت خدافظ_

 ب صحبت کرد؟ترلان دستاشو بهم کوبید و گفت:دیدی خو

 ترلان بخدا من تو رفتار سروش موندم رفتارش خیلی مبهمه نمیدونم چیکار کنم

ترلان:هر شب یه ساعت مشخصی بهش پیام بده یه چن روز که گذشت دیگه پیام نده ببین نگران 

 میشه یانه 

 باشه ای گفتم و از همون شب  پیام براش میفرستادم و سروش خیلی  خوب جوابمو میداد

پیامایی با مضمون اینکه نیستی و هیشکی نمیتونه جاتو بگیره توقع داشتم جبهه گیری کنه اما خیلی 

 آروم جوابمو میداد 

یه روز تو نمازخونه دانشگاه نشسته بودیم و با دوستام دور هم بودیم که نیلوفر گفت:نوشین میای 

 باهم صحبت کنیم؟

 آره پاشو بریم_

دانشگاه دوتا قهوه گرفتیم ونشستیم نیلوفر تو چشام نگاه کرد و پاشد و باهم رفتیم تریای 

 گفت:کوروش رفت نوشین 
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 شوکه شدم آخه نیلوفر و کورش عاشق هم بودن قرار بود تابستون باهم عقد کنن

 با تعجب گفتم:نه امکان نداره نیلوفرداری شوخی میکنی؟

 نه نوشین منم مثل تو تنها شدم سر غیرتش تموم کرد_

لوفر بهش زنگ بزن نذار به نبودت عادت کنه وقتی به نبودت عادت کنه دیگه هیچوقت نی_

 برنمیگرده منم زنگ میزنم سروش ازش سوال میکنم چکار کنی بهتره!هر چی باشه همجنسن 

 میگه فراموش کن مطمئن باش_نیلوفر

 از جا بلندشدم و گفتم خدابزرگه 

 آروم قدم زدم و شماره سروش رو گرفتم

 عد از چندتا بوق جواب دادب

 خوشحال بودم که میخواستم باهاش صحبت کنم

 سلام_

 سلام سروش خوبی؟_

 قربونت_

 میتونم باهات صحبت کنم_

 جانم بگو؟_

 یه موضوعی پیش اومده اصلا دوس ندارم فکر کنی مربوط به خودمون و گذشتست_

 سروش اروم خندید و گفت:باشه بگو من منتظرم

 م گفتم:سروش دوستم خیلی یکیو دوس داشت باهم بودن الان جداشدن باید چیکار کنه؟خیلی ارو

 سروش خیلی سریع و واضح گفت:فراموشش کنه

 خیلی از حرفش ناراحت شدم گفتم:به همین راحتی فراموش کنه؟؟پسرا خیلی نامردن

 سروش گفت:خب راهی نداره پسرانامرد نیستن دخترانامردن

ت اما پسرانامردترن...اگه نامرد نبود میموند خیلی غلط کرد قول ازدواج داد و آره دخترا نامرد_

 حالا رفته 

آره نوشین پسرا نامردن اما دختراهم نامردن ولی تو خودتو با بقیه مقایسه نکن خیلی فرق _سروش

داری اون شب من هر چی دلم خواست گفتم،بهت گفتم بین دوست دخترام گمی اما تو چند روز 

 زنگ زدی تو خیلی بابقیه فرق داری بعدش

 حالا بگو دوستت چیکار کرده که عشقش رفته
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به پسر خاله ی کورش پیام داده گفته کورش کجاست جواب نمیده بعد گفته دوست ندارم کورش _

 بفهمه دقیقا همین پیامی که نوشته کورش نفهمه رو اتفاقی میخونه و غیرتی میشه

 :قبول داری دختراحسودن؟سروش آه پر سوزی کشید و گفت

 آره قبول دارم_

 پسرا به همون نسبت غیرت دارن باید حواسش رو جمع میکرد_

 حق باسروش بود

 بهش گفتم:آره درست میگی ازت خیلی ممنونم کاری نداری؟

 قربونت مراقب خودت باش_

 خدافظی گفتم و رفتم پیش نیلوفر و حرفای سروش رو بهش گفتم

 دادم که عشق خیلی مقدسه اما بعضیا دارن اونو به گند میکشن  شب به سروش پیام

 گفت:آره درسته ملت فکر میکنن عاشقن

گفتم:عشق یعنی زندگی وقتی عشقتو از دست میدی دیگه نمیتونی زندگی کنی نفس میکشی اما 

 سالگی دفن میشن72تموم رویاهات مردن خیلیا تو سن من میمیرن ولی تو

ین باشه و صبر کنه هیچوقت نباید به یه پسر بگه دوسش داره باید سکوت دختر باید سنگ_سروش

 کنه 

 اگه عشقش یه طرفه بود اونوقت چی؟؟؟_

 خب قبلش یه صحبتی کنه ببینه یه طرفس یا دوطرفه_سروش

 اگه جرأتشو نداشت چی؟؟__

 تو چرا منو دوس داری آخه؟؟؟_سروش

 جوابشو ندادم 

 "م بابا ادامه حرفتو بگوشوخی کرد"یه پیام دیگه داد

 نوشتم:عشق=زندگی

 هر کس عشقشو از دست بده زندگیشو باخته

اون روزا سروش خیلی خوب بود ولی جرات نمیکردم از عشق حرف بزنم همیشه میگفت یه دختر 

 باید شکوت کنه و صبر داشته باشه

 م و جوابمو میداد فکنمیدونم چرا یه حسی بهم میگفت نوروز سروش میاد شاید چون دلتنگش بود

میکردم میاد شب اول عیداومدن مشهد اما نمیدونستم سروش اومده یا نه؟از چند روز قبل از عید به 

 سروش پیام ندادم و اونم چیزی نگفت
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فروردین رفته بودیم خونه دوست بابام که به سیمین گفتم امروز تولد سروشه چقد دلم میخواد 6

 ببینمش

 زد به سامان که شما کجایین همون موقع سوگند زنگ 

 میخواستن بیان خونمون اما چون ما نبودیم رفتن خونه بابابزرگم

شب که برگشتیم خونه مامان گفت:فردا میریم خونه بابابزرگت پیش عمت چند روزه اومده بریم یه 

 سر بزنیم و دعوتشون کنیم

 صبح که بیدار شدم مامان گفت زنگ بزن ببین خونشونن یا نه؟

 وشی رو برداشتم و شماره خونه بابابزرگ رو گرفتمگ

 خود بابابزرگ گوشیو جواب داد گفت:الو

 گفتم: سلام خوبین؟

 بابابزرگ:الو صدا نمیاد 

 الان صدام میاد؟؟؟_

 مثل اینکه گوشیو داد کسی دیگه جواب بده 

 گفت:الو صداتون نمیاد

 وشیو گذاشتم صداش عین صدای سروش بود ضربان قلبم بالا رفت و گ

 بابا گفت:چیشد؟

 صدا نمیرفت زنگ بزنین خونه عمو_

 مامان زنگ زد خونه عمو که میریم اونجا

 خیلی دوس داشتم سروشو ببینم اما مطمئن نبودم خودش بود یا نه

 دقیقه پیش رفت فرودگاه1وقتی رفتیم خونه عمو سوگند گفت:بمیری نوشین سروش 

 ؟ باصدای بلند گفتم:فرودگاه؟؟

 دستشو گذاشت جلو دهنمو و گفت:آروم تر دختر زشته آره رفت تهران

 چقد اون لحظه حرص خوردم 

 کلا پکر شدم حوصله هیشکیو نداشتم نیم ساعت بعد عموهوی سروش و عمش اومدن خونه عمو 

الیاس و جواد و بهزاد و داوود و همه بودن به سوگند گفتم:پس سروش خونه بابابزرگ بود گوشیو 

جواب دادیعنی واقعادلم میخواد سر تک تک اینارو از بدنشون جدا کنم نمیخوام ببینمشون کاش 

جای همه ی اینا سروش بود ازشون خجالت میکشم همشون روزیکه منو سروش قرار داشتیم اومده 

 بودن
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بدر رو بهش تبریک گفتم ولی جواب نداد چند روز بعد که 53فروردین 53خیلی حرص خوردم 

انشگا عصر کلاس داشتم با دوستام تومحوطه نشسته بودیم که دلم هوای سروشو کرد رفتم د

 گوشیمو برداشتم و شمارشو گرفتم بهش گفتم میشه عکستو بفرستی؟

 عکس منو میخوای چیکار؟_سروش

 میخواستم به دوستم نشونش بدم گفتم:میخوام قاب بگیرم نگات کنم

 سروش خندید و گفت:بیکاریا

 ن نوروز پیام دادی فک نکنی از قصد جواب ندادما بخدا وقت نکردم جواب بدم راستی نوشی

 لبخند زدم و تو دلم آرامش خاصی بود گفتم:این چه حرفیه که میزنی

سروش گفت عکسمو برات میفرستم باهاش خدافظی کردم و رفتم پیش دوستام کنار صدف نشستم 

 و گفتم بهش گفتم تو واتساپ تو بفرسته

 خودت نصبشون کنخو _صدف

 اتفاقا سروش گفت اینستا و واتساپ نصب کنم ولی خو من هیشکدومو ندارم _

 صدف گفت:نوشین بیا پیام داده عکساشو فرستاده سه تا عکسه

 داشت دانلود میکرد که حجم بستش تموم شد 

 و گفت:شانس نداریا شب میرم خوابگاه واست میگیرم فردا نشونت میدم

 یدونستم خوشحال باشم یا ناراحت؟اون روزا من نم

 نمیدونستم سروش دوسم داره یانه؟؟؟

 آخه همیشه میگفت:نوشین دل نبند تش تلخیه بیخیال باش و زندگی کن

 اما من نمیتونستم فکر اینکه سروش دوسم داره یا نه؟باعث شده بود دنبال نشونی باشم....

 عکسای سروشمو میدیمروز بعد که رفتم دانشگاه خیلی حس خوبی بود آخه 

 صدف صدام زد و باهم رفتیم رو یه نیمکت نشستیم

گوشیشو داد بهم دستام میلرزید کم کم تموم بدنم به لرزه افتادعکس اولش یه گرمکن قرمز تنش 

 بود با جین آبی 

 و تو برج میلاد بود 

 دیس شییه عکس دیگشم توپارک بود و لباس سفید و جین آبی تنش بودیه حسی میگفت جم

یه عکس دیگشم تو برج میلاد بود لباس اسپورت مشکی با جین سورمه ای خیلی بهش میومد بعد از 

 سه تا عکس نوشته بود

 "اینم نشونش بده جالبه"
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یه عکس بود باهمون لباس سفید روی یه تیکه سنگ بزرگ نشسته بود و انگشت اشارشو به سمت 

 به جالبیه جمله ای که گوشه ی عکسش نوشته بود.... مخاطبش گرفته بودجالب بود برام اما نه

 کنار عکس نوشته بود

You Are My Dear Love 

My Deepence Love 

 به دنیا گفتم ببین اینجارو سروش چی نوشته

 تو هستی عزیزترین عشق من_دنیا

 ای عمیق ترین عشق من

سی ه رو نوشته فک کنم جالبی این عکبه دنیا گفتم:ببین دستش داره به من اشاره میکنه و این جمل

که گفته تو همینه دنیا منو هل داد و خودش روبروی مانیتور کامپیوتر نشست و گفت:الان دستش 

 داره منو نشون میده پس بامن بوده 

یه چیزی میگیا نوشین امیدوار نشو اون یه چیزی همینجوری گفته تو هم همش با این چیزا خودتو 

 امیدوار میکنی

یا حرفت درست اما واقعا چرا نوشته جالبه؟؟؟چرا بین اون همه عکس اینو فرستاده و نوشته دن_

 حتما نشونش بده؟؟؟؟خودم میدونم نباید امیدوار باشم اما رفتار سروش خیلی مبهمه

 چن روزتو فکر این بودم چرا سروش رفتارش تناقض داره 

 نمیتونستم درست تصمیم بگیرم 

شگاه  واسه دانشجوهای برتر جشن گرفته بود سریع حاضر شدم و مانتو قهوه اردیبهشت بود و دان

 ای روشنمو پوشیدم و رفتم دانشگاه قرار بود همه تو نمازخونه جمع شیم که بریم سالن واسه جشن

 به سروش پیام دادم:

 نمیدونم وقتی صدای اس ام اس شنیدی دوس داشتی کی باشه"

 "بیشتر از اون بیادتم متأسفم که اون نیستم اما بدون

 نه بابا این چه حرفیه شما تاج سری_سروش

 شب بعد از جشن بازم به سروش پیام دادم و خوب جوابمو داد 

روز بعد که رفتم دانشگاه دلم صدای سروشو میخواست کلاس نرفتم و تو نمازخونه موندم شماره 

 سروش رو گرفتم دستام سرد شد و قلبم تند میزد

 اب دادکه سروش جو

 سلام_

 سلام خوبی؟_من
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 قربونت تو خوبی؟_سروش

 گفتم:ممنون خواب بودی؟؟؟

سروش خمیازه ای کشید و گفت:آره خواب بودم داشتم خواب میدیم جای هیجانیش بود که زنگ 

 زدی 

 باشرمندگی گفتم:ببخشید که بیدارت کردم

 ی کردی سروش با مهربونی گفت:نه بابا این چه حرفیه اتفاقا کار خوب

 حالا چه خوابی میدیدی؟؟؟_

 خندید و گفت:جنگی بود داشتم باهیولاها میجنگیدم تا بهم حمله کرد زنگ زدی

 خندیدم و گفتم:شما پسراهم فقط خواب جنگی میبینین الان قیافتو تجسم کردم چه ژستیم گرفتیا

 خندید و گفت:آره خب خیلی جالبه....کجایی نوشین؟

 شتم نرفتمنمازخونه کلاس دا_

 سروش گفت:پاشو برو سر کلاست منم میرم دوش بگیرم

 باهاش خدافظی کردم و رفتم کلاس

 روز بعدداشتم باسروش صحبت میکردم )پیام(یهو گفتم کاش تو بهم زنگ بزنی 

 به گوشیم زنگ زد فکرشم نمیکردم 

 سروش از همون روز تو تهران که رفت دیگه بهم زنگ نزد خیلی خوشحال شدم

گوشیو برداشتم و قدم زنون رفتم زیر درختا و به سروش گفتم:یادته بهم گفتی تو نباید زنگ بزنی 

 من دلم تنگ شه خودم زنگ میزنم؟

سروش اوهومی گفت و بهش گفتم:شاید اگه تو این چهار سال یه بار تو زنگ میزدی من اینقدر بهت 

 زنگ نمیزدم

شه نباید توقع داشته باشه منم درگیر کارامم اما قبول سروش آهی کشید و گفت:آدم باید بیخیال با

 دارم کوتاهی کردم 

اون روز من فک کردم به اینکه اگه سروش دوسم داره چرا بهم نمیگه؟و اگه دوسم نداره چرا با 

 مهربونی جوابمو میده 

 متصمیم گرفتم به سروش بگم وقتی رفتم خونه رفتار سروش رو تو ذهنم حلاجی کردم اگه دوس

 نداشت اجازه نمیداد رمانو بنویسم اصلا چرا وقتی گفتم الان عاشقم نیس گفت از کجا میدونی؟

 چرا بین اون همه عکس اون عکس رو فرستاد برام؟؟؟
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روز بعد امتحان میان ترم فیزیک داشتم هم استرس امتحان رو داشتم هم از اینکه میخواستم به 

 سروش بگم استرس داشتم

ل امتحان با سروش صحبت کنم یه استرسم کمتر باشه به سروش زنگ زدم و بهش تصمیم گرفتم قب

گفتم:سروش یادت میاد گذشته چقد خوب بودیم؟اینجوری خیلی حس بدیه من نمیدونم چطوری 

 رفتار کنم بین زمین و آسمونم

سروش:بیخیال نوشین دیگم به من زنگ نزن دوست دخترم میبینه دعوامون میشه بهش گفتم:چقد 

 که تو راست میگی چرا آخه؟

 سروش:خوبه خودت میدونی چون نمیخوام زنگ بزنی دروغ گفتم اما بیخیال شو

 و گوشیو قطع کرد 

 رفتم خونه بهش پیام دادم

 فقط نوشت:تمومش کن دیگه بیخیال

 حالم خیلی بد شد تو قلبم یه درد پیچیده ای بود یه بغض 

بگاه و با دوستام درد و دل کردم مونا گفت:بهش زنگ بزن نمیتونستم با کسی حرف بزنم رفتم خوا

 بگو دوسم داری یانه؟؟؟اگه گفت نه کلا بیخیال شو

 با صدایی پر از بغض گفتم:اگه بگه نه بازم نمیتونم فراموشش کنم

 مونا:میدونی دوست نداره... میدونی مال تو نمیشه پس چرا دوسش داری؟؟؟

 یه که نمیدونمبا صدایی لرزون گفتم:تنها سوال

 شمارشو گرفتم اما نه زنگ خورد و نه گفت خاموشه و نه اشغال

 چقد حس بدیه عشقت 

کسی که همه ی زندگیته بلاکت کنه تا نتونی باهاش صحبت کنی تو جمع دوستام آروم آروم اشک 

 ریختم اما از درد دلم کم نشد که نشد

یامم میدادم جوابمو نمیداد من مونده بودم و خیلی بهش زنگ زدم اما تو لیست سیاه گوشیش بودم پ

تنهاییام اما با این تفاوت که کلی سوال تو سرم بود که داشت دیوونم میکرد اینقدر باحسای مختلفی 

 روبرو شدم 

 اینقدر درد کشیدم

 اینقدر الکی خندیدم 

 کلا بی تفاوت شدم حتی از گذشته بی تفاوت تر
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م دور هم بودیم نیلوفر آهنگ غمگین گذاشت و از سختیه جدایی یه روز با نیلوفر و دوستای دیگ

 کورش میگفت از اینکه نمیتونه برش گردونه و بدون اونم نمیتونه زندگی کنه اشک ریخت 

 زجه زد دلم گرفته بود از تموم دنیا

 از همه نامردیا

 از اینکه چرا عاشقا به هم نمیرسن؟؟؟

 چرا اینجوری میشه آخه؟؟؟

 ه نیلوفر نماز میخوند و گریه میکرد حالم بد میشد وضع نیلوفر رو میدیدم حالم بد تر میشدوقتایی ک

 همیشه نفر اول نمازشو شروع میکرد و از همه دیر تر نمازش تموم میشد

 نیلوفر گریه میکرد اما منو دنیا  دلمون گرفته بود اما اشکمون نمیومد

 میخواد گریه کنم اما نمیتونم با صدایی پر از حرص  گفتم:نیلوفر چقد دلم

دنیا حرفمو تایید کرد و گفت:تو دلم کلی غمه اما منم عین نوشین نمیتونم گریه کنم بس تظاهر 

 کردیم به خوب بودن و خندیدیم اینجوری شدیم

 نیلوفر اشکاشو با پشت دستش پاک کرد و گفت:من آرزومه مثل شما بیخیال باشم 

 نیلوفر بهش گفتم:داری اشتباه میکنی

 یه روزی من آرزوم بود اسم سروشو میشنوم گریه نکنم 

 آرزوم بود دل سنگ و بیرحم شم

 آرزوم بود وقتی میبینمش بهش حسی نداشته باشم

 اما الان پشیمونم

 هیشکیو نمیتونم دوست داشته باشم

 وقتی دلم میگیره عصبی میشم

 بیحوصله شدم نیلوفر دلم تنگ شده

 ه اشک میریختم و عشق سروشو درک میکردم تنگ شدهدلم برا روزاییک

 یه ماه بعد به سروش زنگ زدم اما هنوزم تو لیست سیاه بودم

ماه رمضون دلم گرفته بود شب اول سر جانمازم واستادم و نمازخوندم اشک ریختم و باخدا حرف 

 زدم

سمت هم هستیم سال پیش یه همچین ماه عزیزی ازت سروشو خواستم بهت گفتم اگه ق4خدایا؟

 بفهمم دوسم داره خدایا؟اگه قسمت نبودیم چرا گفت دوسم داشته؟؟؟

 چرا وقتی بیشتر بهش دل بستم رفت؟؟؟
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 یاد حرف دنیا افتادم همیشه میگفت

 من هستم 

 اون هست

 نیست"قسمت"اما

 دقیقا همینطور بود

بخاطر سروش درس  عشق درد بدی بود ترم دوم معدلم خیلی خوب شد تو کلاس دوم شدم فقط

خوندم آخه اول بهمن که بهش زنگ زدم گفت بشین بخون حیفه درساتو نخونی منم قول دادم 

بخونم امتحانا تموم شد تموم دغدغه ی من شده بود سوالایی که تو سرم بود کتابای روانشناسی 

 زیادی خوندم

ندم ای که سراغ داشتم رو خوتتیرشو که میدیدم امیدوار میشدم اما نمیشد تموم کتابای روانشناسی 

 کارم شده بود رفتن به کتابخونه 

اما بازم درست نشد تابستون باهمه خوبی و بدیش گذشت امسال با بیحالی ترمو شروع کردم 

 نمیدونم حرف منو میفهمین یا نه

 ولی خیلی بده بی انگیزه باشی و تو کل دنیا هیچ هدفی نداشته باشی

میخوندم آروم میشدم و از هر کدوم یه نکاتی رو یاد میگرفتم تو خیلی به رمان پناه آوردم وقتی 

رمانا مثل منو سروش بودن کساییکه جداشن اما بعد یهو عاشق هم میشدن منم کلی امیدوار میشدم 

 که چقد اینجوری خوبه و اگه به سروش بی محلی کنم بر میگرده

بودم درس بخونیم اما سحر گفت تلگرام  به ماه از سال تحصیلی گذشته بود خونه سحر بودم رفته

 نصب کن بتونی با سروش صحبت کنی

تلگرام نصب کردم اما سروش تلگرام نداشت اسمش نیومد واتساپ نصب کردم به سحر گفتم:فک 

 کنم واتساپ داره

 سحر کنارم نشست و یهو گفت:اسمش بالا اومد ایول

 نوشته بود Zزدم رو عکس پروفایلش

و بعد یه Noمینویسه شکلک یه پسر گذاشته بود یه فلش که روش نوشته بود قسمتی که اسمشو

 دختر

 میتونست کی باشه؟؟؟Zخیلی فکر کردم

 به سروش تو واتساپ پی ام دادم

 سلام خوبی؟؟؟_
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 سلام ممنون....شما؟_سروش

 فک کن تا بشناسی من نمیگم_

 بگو دیگه....حسین تویی؟؟؟_سروش

 بگم من حسینم؟ خندم گرفته بود چی میشد

 منم گفتم:آره داداش خودمم...زهرا خانوم خوبه؟

 خوبه ممنون...سلام داره....داداش قبلا اسم خانوم منو به زبون نمی آوردیا....._سروش

 

 

 خانوم من؟؟؟دستام سرد شد 

 گوشی از دستم افتاد زمین سروش به کس دیگه ای میگفت خانومم؟؟؟

 نمیتونستم باور کنم

 جوابشو ندادم پی ام داد:الان که فکر میکنم تو حسین نیستی خودتو معرفی کن اگه نه بلاکی وقتی

 نوشینم_من

 سلام حاج خانوم خیلی زشته خودتو جای دوستم جا زدیا_سروش

 خودت اشتباه گرفتی به من چه خووو_

 خب کاری داشتی؟_سروش

 و مشغول کردهآره میخوام به چن تا سوالم جواب بدی چون بدجور ذهنم_

 بگو_سروش

 چرا اینطوری شد؟؟؟_

 چی چرااینطوری شد؟؟؟_سروش

 چیشد سروش که همه چیو فراموش کردی_

 چیزی نبوده که بخوام فراموشش کنم من اون موقع بچه بودم_سروش

سروش بچگی تو همه ی زندگی من بود یعنی چی آخه تو گند زدی به زندگیم حالا میگی بچه _

 بودم؟؟؟؟

 من به زندگی هیشکی گند نزدم هر کس زندگی خودشو داره و مسئول زندگی خودشه_وشسر

 آره درست میگی اما من هنوز دوست دارم نمیتونم فراموشت کنم_

 من باید برم_سروش

 باشه _

 به من امیدوار نباش_سروش
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 بهت امیدوار نیستم فقط نمیتونم زندگی کنم سوالای تو ذهنم نمیزاره_

 ر تو بیای سمتم بزار من بیام اگه دوست داشتنی باشه من میام نه تو اینو یادت باشهنذا_سروش

 باشه خدافظ_

 وقتی باهاش خدافظی کردم به سوالام جواب که نداد هیچ

 یه سوال دیگم تو ذهنم اومد

 نذار تو بیای سمتم بذار من بیام؟؟؟؟؟

 خیلی فکر کردم اما به هیچ نتیجه ای نرسیدم 

 هدف سروش از حرفاش چی بود؟؟؟واقعا 

آخر شب بهش پی ام دادم اینقد استرس داشتم که نتونستم سوالامو بپرسم سروش چرا وقتی گفتم 

 اما الان دوسم نداره گفتی تو از کجا میدونی؟؟؟بذار زمان بگذره همه چی درست میشه

ور این حرفات منو بدجمیخوام فراموشت کنم وقتی میرم تو خاطراتم دنبال بدیات نمیتونم سروش 

 سرگردون کرده

 براش ارسال کردم صبح که بیدار شدم دیدم خونده اما جواب نداده و بلاکم کرده

 بیخیال شدم خودمو با رمانا مشغول کردم

شعرایی که واسش نوشته بودم و دادم آهنگسازی کردن خودمو در گیر کردم تا اینکه یه شب که 

میخواستم  Sorosh Join The Telegramومده بود که اینترنتم رو وصل کردم پی ام ا

بهش پی ام بدم ولی گفتم بلاکم میکنه صبح که بیدار شدم نمیتونستم آنلاین بودنشو ببینم و پی ام 

 ندم

 یه روزی همه چیه سروش مال من بود 

 بهش پی ام دادم

 سلام_

 شما؟_سروش

 نوشینم با اینکه میدونم بلاک میکنی_

 ه بلاک نمیکنم اگه حرفی نزنی که بدبخت نشمخوبی؟ن_سروش

 من چرا بخوام بدبختت کنم _

 همون زهرایی که میگی ببینه همه چی بهم میریزه...درس و دانشگاه خوبه؟؟؟_سروش

 آره خوبه تو با دانشگات چیکار میکنی؟_

 من کاردانی مو تموم کردم الان واسه کارشناسی میخونم_سروش
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 موفق باشی_

 ام به خونوادت برسون توهم موفق باشیسل_سروش

 آخ که دلم میخواست موهاشو بکشم تا حرصم خالی شه

 عصر بهش پی ام دادم شعرم داره آهنگ سازی میشه تموم شه واست بفرستم؟

 اما جواب من یه بلاک بود

 حس بدی بود

 حس مزاحم بودن

 شاید واقعا مزاحم بودم اما نمیتونستم باور کنم

 ی نزدم بلاک شدممن که حرف

تو تلگرام خودمو غرق کردم تا فراموش کنم غم و غصمو یه شب که داشتم تو گروه چت میکردم 

 سامان اومد خونه و با صدای بلند گریه میکرد 

 دوییدم سمتش و گفتم:چیشده سامان؟؟؟

 اما هیچی نمیگفت

 مامان و بابا هم خونه نبودن 

 ون آبجی نوشین بگو چیشدهپایین پاش نشستم و گفتم:سامان؟؟؟ج

 دستاشو از رو صورتش برداشت و گفت:بابابزرگ رفت اون دنیا

 اصلا باورم نشد 

 سامان گفت:مامان اینا خونشون بودن منو فرستادن بیمارستان اما دکترا هر کاری کردن نشد

 رفت نوشین

 داد میزد و گریه میکرد

انداخت رفتم تو اتاقمو و بلند داد زدم:لعنت به تو اما من نه اشکی داشتم و نه غمی به قلبم چنگ 

 سروش 

 لعنت به دردایی که کشیدم و بهشون عادت کردم 

 سروش نمیبخشمت عزیز ترین کس من رفته 

 نفس نمیکشه

 اشکم در نمیاد

 چقد سخت بود برام 

 دختری که برا کوچیک ترین مسئله ای اشک میریخت شده بود کوه بیرحمی
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 ینقدر سنگدل شدم و هیچ احساسی به هیچی نداشتم عصبی بودماز اینکه ا

 حرصم میگرفت من اینقدر بد شده بودم اما سروش میگفت من به زندگی کسی کاری نداشتم

 حرف منو 

 درد منو 

 هیشکی نمیفهمه فک میکنین شعاره

 اونشب من به عمق فاجعه پی بردم

 من نمیخواستم یه بیرحم سنگدل باشم

 مراسم تصمیم گرفتم برم روانپزشکبعد از 

 با این منوال زندگی کردن نمیشد....

 تو سالن انتظار نشستم و فکر کردم

به اطرافم نگاه کردم و گفتم:چرا من باید بیام همچین جایی اما سروش بگه من به زندگی تو کاری 

 نداشتم؟

روزی که رفت حتی یه چقد سخت  بود من کل زندگیمو تو فکر سروش بودم به جرأت قسم از 

 روزم نشده بود بهش فکر نکنم 

 گاهی وقتا به حماقتم میخندیدم

 به اینکه بدون سروش نمیشه زندگی کرد؟؟؟

 چقد سروشو واسه خودم بزرگ کرده بودم 

 تو افکارم غرق بودم که منشی گفت:خانوم توکلی بفرمایید

 ونی جوابمو داد و گفت بشینماز جا بلند شدم و رفتم پیش دکتر سلام کردم و بامهرب

 نشستم اما نمیدونستم چی بگم و از کجا شروع کنم

 خودکارشو گذاشت و خیره شد ت چشام و گفت:منتظرم مشکلتو بگو

 بهش گفتم:نمیدونم از کجا بگم و چطوری بگم

 دکتر:خیلی راحت بگو هر چی اذیتت میکنه رو بگو منو دوست خودت بدون

 چشامو بستم و گفتم

فتم:چند سال پیش عاشق پسر عمم شدم اما بهش نگفتم یه روزی که باخودم خلوت کردم دیدم گ

 شده همه وجودم

 همه چیو بهش گفتم و در آخر ازش پرسیدم:دلیل رفتارشو نمیفهمم به نظرتون دوسم داره یانه؟

 صاف نشست و گفت:خودت چی فکر میکنی
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 درگیره  من:من اگه میدونستم نمیومدم اینجا تموم ذهنم

 دکتر:خودت چی حس میکنی؟؟

 من:من خیلی وقته هیچیو حس نمیکنم فردا امتحان دارم اما نخوندم و اصلا استرس ندارم

 لبخند مهربونی زد و گفت:این که خیلی خوبه

من:کجاش خوبه دکتر؟؟؟اینکه آدم هدفی نداشته باشه و هیچی واسش مهم نباشه و فرق نکنه 

 خوبه؟؟؟

 یزه نداری؟دکتر:پس انگ

 من:نه تنها درس کلا هیچی واسم مهم نیس

دکتر:امروز نشد زیاد باهم صحبت کنیم از هفته ی آینده چند جلسه بیا بیشتر صحبت میکنیم 

 کارتشو گرفت سمتم گرفتم و ازش تشکری کردم و برگشتم خونه 

 رفتم تو اتاقمو لباسمو عوض کردم رو تختم دراز کشیدم و فک کردم

 ی که میتونست کمکم کنه خودم بودمتنها کس

 من درد کشیدم من احساس کردم همه چیو

 پس باید زندگیمو بسازم.....کلی کانال روانشناسی عضو شدم و مطالبشو خوندم

 خیلی اتفاقی بایه نویسنده آشنا شدم

 یه نویسنده ای که قلمش خیلی عالیه باهاش صحبت کردم و بهم گفت:شروع کن رمانتو بنویس

 اولش میترسیدم نمیدونستم چطور شروع کنم

 خیلی سخت بود اما شروع کردم نوشتم به عشق سروش 

 عشقش باید تو قلبم زنده میشد

 یکی ازاعضا وقتی فهمید داستان واقعیه گفت:سروش راضیه داری زندگیشو مینویسی؟

لاین رمو عوض کردم آنقبلا به سروش گفته بودم اما بازم باید بهش میگفتم هنوزم بلاک بودم شما

 بود

 اما جرأت نداشتم بهش پی ام بدم 

چند روز گذشت و تنها کاری که تونستم انجام بدم این بود که به آنلاینی که زده بود نگاه کنم و 

 اشک بریزم

 بود  خیلی با خودم کلنجار رفتم بالاخره بهش پی ام دادمZعکس پروفایلش

 

 ز من سوال نکن! با من حرف نزن! پیشم بمون!استراگون : به من دست نزن! ا_من
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 ولادیمیر : تا حالا ترکت کردم؟

 

 استراگون : نه... ولی تو بدترش رو انجام دادی ؛ گذاشتی که من برم...

 

 شما ؟_سروش

 سلام خوبین؟_من

 ممنونم_سروش

 ببخشید شمااااا_سروش

 مثل این که من هی داره یادم میره سوال هام

 

 نوشینم_من 

 ممنون میشم به سوالم جواب بدین...

 من اون رمانی که گفتم رو دارم مینویسم شما راضی ای؟

 شمایی؟_سروش

 بله_من

 خانوادتون خوبن؟_سروش

 سلام دارن خدمتتون_من

 ممنونم. ببخشید نشناختم_سروش

 رمان گفتم من کاری ندارم

 نه بابا این چه حرفیه_من

صحبت کردم گفت باید ازتون اجازه بگیرم الانم دارم مینویسم خیلیا میگن  راستش من با استادمم

 راضی هست داری مینویسی یانه؟

 من خلاقیت رو دوست دارم_سروش

 کتاب رو دوست دارم

 خیلی خوبه که مطلب مینویسید

 

 لینک کانال رو بهتون میدم افتخار بدین خوشحال میشم_من

 احالا هم نرفتم چت نباشهمن گروه مروه بدم میاد ت_سروش

 چت نیس فقط دعوام نکنین_من
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 چرا دعوا؟_سروش

 خب هر چی بوده و نبوده نوشتم_من

 دنیا کوچیک و دار مکافات_سروش

 آره واقعا_من

 پس اون دوست تو بود منو برد گروه؟؟؟ای شلوغ_سروش

 اون گروه برا نقد رمانه.الان اوندی کانال؟_من

 میخونمآره تو کانالم _سروش

 ممنون_من

رفتم پشت پنجره و به ماه نگاه کردم یه روزی منو سروش باهم به ماه نگاه میکردیم اما الان 

نمیدونم وقتی ماهو میبینه به من فکر میکنه یانه؟یادم اومد از شبی که گفت برو ماه رو ببین بعد 

 میگفت:ماه من کیه؟

 میگفتم:نمیدونم

 وج میزد گفت:ماه من تویی دیگه مشتیسروش با خوشحالی که تو صداش م

 دلم هری میریخت

 گوشیم پیام اومد و من ازفکر خاطرات شیرینم اومدم بیرون

 همیشه میگفت:من تو رو باتموم وجودم دوست دارم مشتی

تا پی ام فقط 5682با لبخندی که رو لبم بود رفتم خوابیدم صبح که بیدار شدم گوشیمو چک کردم 

 گروه نقد رمان

خیلی عصبی شدم چون سروش گفت از گروهای شلوغ خوشش نمیاد تو فکر این بودم که چی بگم 

 سروش پی ام داد

 پیام داشت 5122ماشاله گروه ات دیشب تا الان _سروش

 من خودم هنگ کردم با اجازه گروه رو پاک کنم فقط کانال تو داشته باشم

 سلام من خودمم هنگ کردم ...هر جور راحتی_من

 ممنونم_وشسر

رفتم دانشگاه تو نمازخونه نشسته بودم نمیدونستم رمانو چطوری بنویسم بخاطر همین گفتم از 

 سروش کمک بخوام بهتره 

 بهش پی ام دادم: سلام من میتونم شمارو ادمین کانال کنم؟

 سلام. ببخشید من نمیتونم کانالتون کاری انجام بدم_سروش
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اشم و یا هر موقع خواستم به شما پیام بدم. و یا شما پیام بدید. چون و این که نمیتونم زیاد کانال ب

 گوشیم بعضی اوقات دستم نیست. متوجه منظورم که میشید

 بله متوجهم_من

 ممنونم پس درکم کنید_سروش

چقد اینجوری صحبت کردن برام سخت بود اینکه سروش بگه گوشیش دست عشقشه اما من هیچی 

 براش نباشم 

 روزایی که عشقش بودم تنگ شده بود وقتی رفتم خونه بهش پی ام دادمدلم برا 

 مهندس؟_من

 مسخره میکنیی منو؟_سروش

 نه بخدا_من

 چرا مسخره؟؟؟

 �😐�داری میکنیی دیگه بزنم لهه شی _سروش

 از این له تر نمیشم شرمنده_من

 اگه برا مهندس صدا کردنه باید بگم نمیدونم چی صدات کنم

 ی کردمشوخ_سروش

 یاد یه چیزی افتادم_من

 چی_سروش

 آدما شوخی شوخی زخم میزنن_من

 

 

 دلها جدی جدی میشکنن

 

 تتلو_سروش

 استیکر گریه گذاشتم

 اهنگه به من چه ها ! _سروش

 ��تتلو 

 من از تو آهنگ نگفتم شازده)همیشه بهش میگفتم شازده اونم بهم میگفت مشتی(_من

 فتمسال پیش اینو بهت گ4

 من تو ذهنم اومد گفتم_سروش
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 ولی خیلی خوشمله جملش_من

 براش یه استیکر گذاشتم که سروش گفت:باز نمیکنه استیکرتو

 بهش گفتم منو مسخره میکنی مهندس؟

 نه والا میتونی ببینی_سروش

 و صفحه ی گوشیش اسکرین فرستاد

 و نوشت:دیدی؟؟؟

 نمیخورهمن:آره دیدم من که بهت میگم گوشیت بدرد 

 خخخخ_سروش

 خیلی وقته ندیدمت_سروش

 سال بیشتره2آره خیــــــــــعلی وقته _من

 چی بگم؟_سروش

 نمیدونم_من

 عکستو بفرس_سروش

 مموریم شکسته بعدا گرفتم میفرستم_من

 دیگه بعدا متاسفانه نمیتونم ببینم_سروش

 چرا؟؟؟؟_من

 دی میبینه همه چیزم بهم میریزهوقتی با زهرا میرم بیرون بی هوا پیام ب_سروش

 خخخخ ن میدونم حواسم هست_من

 بعدشم دیدی کسی بی مقدمه عکس بفرسته؟

 من بی منظور خواستم_سروش

 مگه گفتم با منظور؟؟؟؟_من 

چون نه تنها تو بقیه خانواده تو هم خیلی وقته ندیدم. من پسر هایی چتت نیستم که ازت _سروش

 عکس خواستم

 

 این بود که قبلش میگم منظورم_من

 پسر چی؟؟؟_من

 مخاطب هایی تلگرامت_سروش

 خخخ
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 مخاطبام همه دخترن _من

 بعدشم من فکرم کج نمیره راش راسته

 باشه_سروش

 من باید برم.

 یه سوال_من

 زهرا کدوم ماهه؟؟؟

 اسفند_سروش

 خب شما برو من ببینم چطور آدمیه_من

 خدافظ

 خدافظی گفت و رفت _سروش

 این چت کردن برا من آسون نبود اشک میریختم اما نمیخواستم سروش بفهمه

 دو روز بعد روز مهندس بود بهش پی ام دادم:سلام مهندس روزت مبارک....

 منتظر بودم جوابمو بده اما بلاک شدم

خیلی سخته با کلی شوق به کسی پیام بدی و بلاک شی دستام سرد شد دلم گرفت سروش بخاطر 

 بامن این رفتارو داشت اما من که چیزی نگفتم بلاک شدم زهرا

 اصـلا  ناراحَـــــت نشدم 

 فقـط کُل بَدنَم یـَخ زد

 وقتـی اون بالا نوشـت

Last seen a long time ago 

 بازم یه شوک دیگه 

 یه درد دیگه 

 خیلی سخته نتونی کاری کنی 

خیره شم و بگم با کی داره چت میکنه؟  Onlinهدیگه حتی وقتایی که آنلاین بودم نمیتونستم ب

 عکس پروفایلشم نمیتونستم ببینم 

 گوشه تختم نشستم وزانوهامو بغل کردم آهنگ گذاشتم و سرمو رو زانوهام گذاشتم

 چته رفیق عاشق من؟"

 چرا سراغ اون که رفته رو داری بازم میگیری؟

 اون برنمیگرده پیشت بسه دیگه بهونه گیری
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 فکر اون باشی یه روزی از غصه میمیری اگه به

 ببین چه حال و روزی داری تموم زندگیت شده سه چهارتاعکس یادگاری

 منتظر یه فرصتی شروع کنی به گریه زاری

 این دست تقدیره عزیزه من تو تقصیری نداری

 چته رفیق عاشق من

 چرا سراغ اون که رفته رو داری بازم میگیری

 اون برنمیگرده پیشت

 بسه دیگه بهونه گیری

 اگه به فکر اون باشی یه روزی از غصه میمیری

 ببین چه حال و روزی داری

 تموم زندگیت شده سه چارتا عکس یادگاری

 منتظر یه فرصتی شروع کنی به گریه زاری

 این دست تقدیره عزیزه من تو تقصیری نداری

 اونو فراموشش بکن

 اون دیگه عشقه تو نمیخواد

 مثل قدیما اون سر قراراتون نمیاد دیگه

 اون حالا بایکی دیگه نشسته و بهت میخنده

 چشماشو روبه این همه گریه و زاریات میبنده

 چشماشو روبه این همه گریه و زاریات میبنده

 چته رفیق عاشق من

 چرا سراغ اون که رفته رو داری بازم میگیری

  اون برنمیگرده پیشت بسه دیگه بهونه گیری

 اگه به فکر اون باشی یه روزی از غصه میمیری

 ببین چه حال و روزی داری

 تموم زندگیت شده سه چارتا عکس یادگاری

 منتظر یه فرصتی شروع کنی به گریه زاری

 "این دست تقدیره عزیزه من تو تقصیری نداری

 قبول کردن سرنوشت خیلی سخته 
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 وسش داریخیلی سخته میدونی بهش نمیرسی اما بازم د

 سخته میخوایش اما نمیخوادت

 بلاک بودن نهایت تحقیر بود واسم

 دوستام سنگ صبورم بودن تو دنیا هیچی نداشتم خدارو شکر دوستای خوبی داشتم 

 با دوستام تو نمازخونه آهنگ ابولفضل فلاح )چته رفیق عاشق من(میزاشتیم و هممون باهم میخوندیم

 هم گفت:آهنگ پیشواز چقد سخته رو بزار خیلی دوسش دارمیه روز رفتیم بیرون دنیا ب

 ) همون دستاییکه عمری به دستای تو عادت کرد تو رو دست خدا دادوخیال دلو راحت کرد

 تو که عمری فقط گفتی جدایی چاره ی درده

 گذشتی از منه تنها

 آره این اشک یک مرده

 تو که دیدی غریبیمو

 چرافکر سفر کردی

 به رفتارت یکم فک کن

 کیو تو دربه در کردی

 تو دستای منو عادت به دستای خودت دادی 

 ندونستم مثل

 بید میلرزی به هر بادی

 چقد سخته تو تنهایی همش میگم که اون مرده

 ولی نه ای دله ساده تو رو از خاطرش برده

 چقد سخته تو گریونی ولی اون داره میخنده

 ن از تو دل کندهقسم میدیش که برگرده  ولی او

 تو که دیدی غریبیمو چرا فکر سفر کردی

 یکم فک کن به رفتارت کیو تو در به در کردی

 تو دستای منو عادت به دستای خودت دادی

 ندونستم مثل بید میلرزی به هر بادی(

منم گذاشتم و دنیا همش گوش میکرد و اشک میریخت اون قسمتی که میگفت چقد سخته رو خیلی 

 داشتدوست 
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بهش گفتم:بسه دیگه بزار رقم آخرشو عوض کنم یه پیشواز دیگه باشه آهنگ عوض شد با گوشی 

 دنیا به خودم زنگ زدم و رو بلندگو گذاشتم آهنگش خیلی خنده دار بود واسمون

 آهنگ:همه چی آرومه

 با دنیا زدیم زیر خنده و گفتم:واقعا حال میکنی همه چی آرومه ها

 وهاش فرو کرد و گفت: همه چی آرومه من به تو دل بستمدنیا دستشو بین م

 اینقدر خندیدیم دل درد شدیم اما این خنده همش بخاطر دردی بود که تو دلمون بودی

سال دوم دبیرستان وقتی که سروش رفته بود یه روز یهو زدم زیر خنده و دبیرمون گفت:چرا 

 خندیدی

 وند که گفت:تو چشاش نگاه کردم غم و غصه ی تو چشامو خ

 خنده ی تلخ من از گریه غم انگیز تر است

 کارم از گریه گذشته است بدان میخندم

 درک کردن این جمله خیلی سخته

رفتم دانشگاه دلم گرفته بود به دنیا گفتم که نمیتونم  سروش رو فراموش کنم دارم زجر میکشم 

 میشم داشتم آهنگ باران رو گوش میکردم فقط با آهنگ باران آروم

 آرامش خاصی تو صداشه

 آهنگ رو پلی کردم و سرمو گذاشتم رو میز

 

 پشت این پنجره که یخ زده سرده"

 مینویسم اون نرفته برمیگرده

 میشنوم صدای پاتو

 خیلی بی انصافی

 خیلی بی انصافی

 گفتم عاشقت هستم

 گفتی قصه میبافی

 خیلی بی احساسی 

 خیلی بی احساسی

 ی دیدیاز من مگه چ

 چرا با من نمیسازی
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 تو آدم بی انصاف 

 با این دل بی احساس

 هیچوقت

 اینو نمیفهمی قلبم

 بی تو چه تنهاست

 تو فاصله میگیری

 خالی همه دنیام

 من خوابتو میبینم

 تو میخندی به رویام

 خیلی بیرحمی

 خیلی تو بیرحمی

 آبرومو بردیو

 هنوزم نمیفهمی

 خیلی بی انصافی

 لی بی انصافیخی

 خیلی بی احساسی

 من که عاشقت هستم چرا بامن نمیسازی 

 تو آدم بی انصاف با این دل بی احساس 

 هیچوقت اینو نمیفهمی 

 قلبم بی تو چه تنهاست

 توفاصله میگیری 

 خالی میشه همه دنیام

 من خوابتو میبینم

 "تو میخندی به رویام

 

پاشو نوشین الان کلاس شروع میشه چشات قرمز باشه خیلی داشتم گریه میکردم که دنیا گفت:

 ضایس
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بهش گفتم تازه بعد از یه عمری دارم اشک میریزم بزار گریه کنم دنیا غر غر کرد و گفت:اصلا 

 آهنگو قطع کن

یهو آهنگ که تموم شد یه آهنگ شاد اومد با خنده سرمو از رو میز برداشتم دیدم دنیاهم داره 

 میخنده

 م:همین آهنگم مارو اسکول کرده ها فاتحه خوند تو احساسمبهش گفت

دنیا دستشو گذاشته بود جلو دهنش که صدای خندش بالا نره گفت:آهنگاتم تورو شناختن پاشو برو 

 یه آبی به صورتت بزن

 نوروز گفتن نمیان ماهم قصد نداشتیم بریم تهران 

 گفتم بریم تهران و همه قبول کردن یکی دو روز بعد از عید رفتیم خونه عمو خیلی اتفاقی

 نیمه شب رسیدیم خونه عمه  2ساعت

 وقتی رسیدیم همه خواب بودن و کلی مهمون داشتن

 صبح که بیدار شدم تو آشپز خونه داشتم چایی میخوردم که سروش اومد و گفت:سلام سلام خوبی؟

 سلام ممنون شما خوبین؟_

 ممنون سال خوبی داشته باشی_سروش

 نین همچ_

 داد زد ورفت تو پذیرایی

 زن داییا؟؟؟؟زن داییا کجایین اومدم سلام کنم

 خندم گرفته بود

عموهای سروش همشون بودن ظهر منو سوگند و آرتمیس)دختر عموی سروش(کلی خندیدیم بعد 

 از ظهر اینقد حرف زدیم و مسخره بازی در آوردیم شب شد

 کمک وقتی میخواستن شامو آماده کنن منم رفتم

 سروش اومد پیشم و گفت:سامان چشه نمیاد شام

 گفتم نمیدونم و رفتم پیش سامان و گفتم پاشوچته اینجا نشستی؟

 برو نوشین من سرم درد میکنه میام_سامان

 روز بعدرفتیم دریاچه خیلی خوش گذشت

 فروردین از راه رسید  6بالاخره

 ش بودمبعد از عمری اولین بار بود که تولد سروشو کنار
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صبح که بیدار شدیم همه بهش تبریک گفتن اما من خجالت میکشیدم نزدیکای ظهر بود که سوگند 

 به آرتمیس گفت:نمیدونم واسه تولدش چی بگیرم

 آرتمیس خندید و گفت:من که میخوام براش حلقه بگیرم نشونش کنم

 میده یهو دستاشو کوبید بهم و گفت:وای سوگند به نظرت زهرا چه کادویی بهش

 خندیدم و گفتم:عطر که نمیده جدایی میاره 

 آرتمیس خندید و گفت:بیاین سه تا گل رز زرد بگیریم واسش نشانه ی تنفره 

 هممون خندیدیم

اما نفهمیدیم چی بگیریم بعد از ظهر من اتاق سروش رو جارو کشیدم و رفتم جارو برقی رو بزارم 

 فت: قربون دستت یه دستی بکشسرجاش که سوگند یه دستمال داد دستم و گ

گرد گیری کردم و گفتم:سروش کجایی امشب کادو ها باید نصف نصف بشه ها..... من دستمزدمو 

 میخوام

 سوگند زد تو سرمو گفت:مردم تولدشون کادو میگیرن تو میخوای کادوهاشم بگیری؟؟

 ل من شهخندیدم و گفتم من برم پذیرایی رو یه دستی بکشم کل کادو های سروش ما

 رفتم تو پذیرایی سروش روی مبل سه نفره ی جلوی تلویزیون نشسته بود

 گفت:سیمش  بده من میزنم برق

سیم جارو برقیو دادم بهش و وصل کرد از سروش خجالت میکشیدم تمام بدنم گرم شده بود 

 نمیتونستم درست جارو بکشم سروش اومد کنارمو گفت:بده من جارو کنم

 با خودم جارو میکنمبهش گفتم:نه با

 آخه من دوست دارم_سروش

 اما جارو رو بهش ندادم سریع یه دستی کشیدم و رفتم تو اتاق

شالمو از سرم برداشتم ولیوان آب سرد رو خوردم اماتشنگیم رفع نشد دقیقا شده بودم عین روزی 

 که مرقد باهاش قدم میزدم

 دی اینقد قرمز شدی؟سوگند بهم میخندید و میگفت:کوه قاف رو جابجا کر

 اخمامو کشیدم تو هم و گفتم:چرت نگو بخدا نمیتونم نفس بکشم قلبم تند میزد بدنمم میلرزید 

سوگند دستمو گرفتو گفت:پاشو بریم حاضر شیم شب خونه عمو دعوتیم تولد سروشو همونجا 

 میگیریم

 رفتم تو اتاق و به سوگند گفتم:من چی بپوشم؟؟؟

 بپوش رنگی که تو دوس داشتی و سروش میدونه عاشق رنگشی سوگند گفت:لباس آبی
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 به سوگند گفتم:خیلی دلم میخواد زهرا رو ببینم خونشون کجاست؟

سوگند لبخند مهربونی زد و گفت:محل خودمونه اما بیرون نمیاد زیاد وقتیم بخواد بره بیرون از 

 سروش اجازه میگیره یا باهم میرن

 یه روز سروش برا بیرون رفتنش از من اجازه میگرفت سخت بود  شنیدن این حرفا برا منی که

 قلبم فشرده شد اما مجبور بودم تظاهر کنم به اینکه واسم مهم نیست

موهامو شونه زدم و بالا بستم و یه لباس کوتاه آبی روشن پوشیدم که خیلی بهم میومداسما گفت:وای 

خوشحال بودم مانتوی کوتاهمو پوشیدم و رفتم نوشین چقد بهت میاد اما من نه ذوقی داشتم و نه 

 پیش بقیه نشستم بابای سروش بهم گفت:میتونی تو کارت پستالا بنویسی؟

 خودکارو ازش گرفتم و گفتم:چی بنویسم؟

 عمو گفت نمیدونم گوشیمو برداشتم و از نرم افزار پیام ها پیام تبریک تولد رو آوردم 

رت پستالارو من نوشتم کارت پستالی که مال عمه بوداولش چن تا متن خوشگل بود نوشتم همه کا

 نوشتم پسرم که همه خندیدن

 کارتارو دادم بهشون و رفتم تو حیاط سوگنداومد و گفت:بیا قدم زنون بریم نزدیکه 

 بهش گفتم:آره خیلی دلم میخواد قدم بزنم از حیاط که رفتیم بیرون

 می رفتیم که سروش گفت:سوگند کجا میرین؟سروش و پسر عموهاش پشت سرمون بودن چند قد

 سوگند گفت:خونه عمو

 سروش :با ماشین بیاین

 سوگند:میخوایم قدم بزنیم

سروش:نمیخواد قدم بزنی در ماشینو باز کرد و گفت بشین بعد به من گفت:تو هم بشین تو ماشین 

 نشستم و گفتم:چقد غیرتیم میشه خوبه خودشونم بودن

 تری رو اینجا خفت کردن از همون موقع سروش کلا گیر میدهسوگند:یه شب یه دخ

 وقتی رسیدیم خونه عموی سروش بعد از سلام و احوالپرسی رفتم اتاق آرتمیس

 آرتمیس صدای آهنگ رو زیاد کرد و رفت وسط و رقصید

آخرای آهنگ بود که سروش از در اتاقش رد شد آرتمیس بهش گفت:پسر عمو بیا برقصیم خجالت 

 نکش

 میگم امروز پیش زهرا بودیا

 تازه داشت حرفای سوگند یادم میرفت که شوک بعدیم وارد شد
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آرتمیس بلند خندید و گفت:وای سوگند با بابا رفتم بیرون آقا سروش و زهراخانوم باهم قدم 

 میزدن

 تا منو دید سریع موهاشو داد تو و دستشو گرفت جلو صورتش

 لبخند تلخی زدم

 گریه کردن تلخ تر بودلبخندی که از 

 خودمو با گوشیم سرگرم کردم 

سروش داشت از جلو اتاق آرتمیس رد میشد که ارتمیس گفت:سروش یا همه رو بستنی میدی یا 

 میگم با زهرا بودی همه خندیدن  اما سروش چیزی نگفت و رفت کنار عموش نشست

 تو ظرف چیدیم بعد از شام سروش رفت بستنی گرفت ماهم شیرینی و میوه ها رو

 سالگی سروش رو من گذاشتم رو کیکش22شمع

 سوگند گفت:کیکو ببر

 رفتم عقب و گفتم:عمرا من ببرم خودت ببر

کیکو گذاشت و میوه و شیرینی و بستنی هایی که سروش گرفته بود همه رو چیدیم سوگند شمعا رو 

 روشن کرد

فوت کنه که آرتمیس و همه آهنگ تولدت مبارک براش خوندیم و سروش میخواس 

 گفت:نــــــــــه اول آرزو کن

 سروش خندید و گفت:آرزو کردم

 آرتمیس:باید آرزو تو بگی

 سروش خندید

 و سوگند گفت:آرزوش اینکه امسال به زهرا برسه

 دلم بد جور گرفت همه داشتن میرقصیدن  رفتم کنار اسما نشستم که اسما گفت:نوشین تو چته؟؟؟

 وم بود آرتمیس میخندید و گفت:برو کنار سروش بشین تنهاستبغض بدی تو گل

 قلبم فشرده شد اسما دستمو گرفت و گفت:چشات قرمز شد ها

 همه میفهمن به اسما گفتم پاشو بریم بیرون

به سروش نگاه کردم و باهاش چشم تو چشم شدم غم و غصه مو از چشام خوند که سرشو انداخت 

 گرفتم و رفتیم تو حیاط پایین پا شدم و دست اسما رو

به ماه نگاه کردم و زجه زنان گفتم:اسما این حقم نبود من عاشقشم اما همش باید از عشق جدیدش 

 بشنوم نمیتونم تحمل کنم
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 دلم واسه خودم میسوزه

اسما بغلم کرد و باهم گریه کردیم با صدایی که از بغض خفه شده بود میگفتم:نمیتونم فراموشش 

 سم نداره اما نمیدونم چرا نمیتونم اینقدر گریه کردیم و حرف زدم تا آروم شدم کنم میدونم دو

 اسماگفت:خودتو داغون نکن ارزش نداره  

 سرمو بلند کردم و به ماه نگا کردم و گفتم:میخوام فراموشت کنم ولی وقتی ماه رو میبینم نمیتونم 

ت دست پاک کردیم که همه اومدن اسما دستمو گرفت و گفت:پاشو قدم بزنیم اشکامونو با پش

 بیرون

 خدافظی کردیم و منو اسما دست همو گرفتیم و رفتیم

اسما گفت:منم یه روز یکیو مثل تو دوس داشتم اما ازدواج کردداغون شدم کارم شده بود اشک اما 

 چیزی عوض نشد الان که ازدواج کردم فراموشش کردم

 وش دیگه مال من نیسلبخندی زدم و گفتم:منم فراموشش میکنم سر

داشتیم میرفتیم خونه عمه با سوگند و اسما سروش و پسر عموهاش پشت سرمون بودن از خیابون 

 که رد شدیم رفتیم پشت سر پسرا که سروش گفت:برین شما جلو باشین بهتره

 بهش گفتم:میخوایم بیشتر قدم بزنیم تو برو

 رفتن یهو سروش گفت خب بیاین دیگه

 ما الان صحبت کنیم صدامونو میشنوی برین جلوتر فاصله زیادتر شهبهش گفتم خب 

 همه خندیدن و آروم قدم میزدیم توحس و حال خودم بودم که اسما یهو داد زد و گفت:سگ

 جیغ کوتاهی کشیدم که دیدم همه دارن بهمون میخندن

 به اسما نگاه کردم داشت میخندید

 تو چشاش نگا کردم و گفتم:خیلی بدی 

 یلی حرصم گرفته بود دنبال اسما دوییدم تا رسیدیم خونهخ

اون شب هم من و هم اسما یاد گذشته هامون افتاده بودیم نشستیم تو حیاط و تا صبح 

 باهم درد و دل کردیم6.1ساعت

 اون شب من تصمیمم رو گرفتم

 اما جرأت عملی کردنش ر نداشتم

 وابمو ندادوقتی برگشتیم مشهد به سروش پی ام دادم اما ج

دیگه فهمیدم زهرا همه ی دنیاش شده بهش گفتم من اگه بهت پی ام میدم فقط بخاطر نسبت 

 فامیلیمونه عشق و دوست داشتنو خیلی وقته گذاشتم کنار
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 سروش گفت:پیام دادنت خوب نیس زهرا میبینه نمیتونم جمعش کنم

 لبخندی زدم و نوشتم:برات آرزوی خوشبختی میکنم 

 خوشبخت شدن کسی دعا کنی که یه روز واسه خوشبخت کردنت قسم میخورد سخته واسه

 تو اتاقم صدای آهنگ ابولفضل فلاح پیچیده بود 

 

 همه ی شعرامو عکساشو و دلنوشته هارو دورم چیدم و به روزای خوشمون فکر کردم

 ودوزیکه قرار بگاهی وقتا بعضی حرفا بعضی   دست نوشته ها آدمو غرقه فکر و خیال میکنه  به ر

 مرگ مارو از هم بگیره اما مرگ شد دختری به اسم زهرا 

 

به روزی که آرزوی هر دومون خوشبختیمون بود به اینکه همیشه بهش میگفتم آخر عشق جداییه 

 میگفت:ما باهمه فرق میکنیم من یه تارموتو به دنیا نمیدم

 بهش میگفتم:عاشقو برعکس کن

 سروش میگفت:قشاع

 یگفتم دهخدا رو میشناسی؟بهش م

 لغت نامشو باز کردم

 نوشته بود:قشاع:دردی که آدم را از درمان مایوس میکند

 سروش میخندید و میگفت:تو زندگی منی اشکام رو گونه هام سر میخورد

گوشیمو برداشتم و عکساشو نگا کردم اشکامو یاپشت دستم پاک کردم و تو چشاش خیره شدم و 

ز میخوام آخرین بار باهات صحبت کنم یادته یه روز گفتم ارسلان رو دوس دارم گفتم:سروش  امرو

و تو برا خوشبختی من کشیدی کنار و گفتی خوشبختی تو خوشبختی منه؟؟؟من ارسلان رو دوس 

نداشتم اما الان که خوشبختی و علاقتو به زهرا میبینم احساس گناه میکنم خیلی سخته مال من نیستی 

 قی که تو وجودمه تورو میسپرم به عشقتامابا همه ی عش

 عکساشو از گالری حذف کردم و زیر لب گفتم:خوشبخت شو سروش

 دفترمو برداشتم و نوشتم:

 

 میخوام با اونیکه عشقمو گرفت چند دقیقه درد و دل کنم

 بزار باهاش آشنات کنم

 بهش دروغ نگو

 اگه واست یه مصراع آهنگ خوند
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 مصراع بعدیشو تو بگو 

 خیلی خوشحال میشه که پایشی

 بزار صبحا با اس ام اس تو از خواب پاشه که تا شب سرحال باهات برخورد کنه

 اگه بهت گفت زندگیم کیه؟؟؟

 نگو منم....بگو نمیدونم

 بزار بگه مشتی تویی دیگه

 راستی بهت میگه مشتی؟؟؟

 بهت گفت مشتی بدون خیلی دوست داره

 دیوونس...

 

 با همه ی وجودم بهت میگم:از اینجا 

 غریبه

 مدیونی اگه یه بار عشقمو ناراحت کنی و دلشو بشکونی

 اون هنوز عشق منه

 مغرور نیستم فقط دنیا بهم ثابت کرد توجه زیاد بی توجهی میاره

 پایان

 نوشین توکلی

 91فروردین 

 

 

 پايان
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